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FORKORTELSER  
 
lm      luftmaske                                                             m     maske 

km     kædemaske                                                         r       række 

fm      fastmaske 

fmb   fastmaske i bagerste maskeled 

MATERIALS & INFO 

 

Garn:  Du kan bruge alle slags garn. På billedet:  

Blomsterfrø bomuld af Tante Grøn 

178 m/50 g 

 

Hæklenål:    2,5-3 mm /eller den størrelse som 

passer til garnet/ 

 

Bemærkninger: brug muligvis en halv størrelse 

mindre nål end anbefalet til garnet. 

 

Mål: fra 5x5 cm – afhængige af garn og nål 

størrelserne 

 

FREMGANGSMÅDE 
 
Nemt og hurtigt opskrift til at lave et hjerte 
på 15 min. Brug den garn som du vil 
sammen med hæklenål som passer til 
garnet.  
 
Hjertet hækles frem og tilbage omkring 
ringet. Der laves udtagninger i starten, i 
midten og i slutning af hver række.  
 
Til sidst samles hjertet i midten og formes 
med en række af kædemasker. 
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OPSKRIFT 

 

Hækl 4 lm, saml i en ring med km i den første lm. Herefter hækles frem og tilbage resten af arbejdet. 

 

HJERTE 

1 r (ret): 1 lm, 8 fm i ringen. (8m). Fra næste 

række hækles fastmasker i bageste maskeled. 

 

2 r (vrang) Vend med 1 lm, og hækl 2 fmb i 

den første maske (udtagning), 2 fmb i den 

næste maske (udtagning), 1 fmb, 2 fmb i 

næste maske (udtagning).  

Sæt et styk garn i kontrast farve efter sidste 

maske. Den vil markere midten af hjertet. 

Fortsæt efter markøren: 2 fmb i næste maske 

(udtagning), 1 fmb, 2 fmb i næste maske 

(udtagning), 2 fmb i sidste maske (udtagning). 

(6 m udtaget, 14 m i alt) 

 

Forsæt at hækle på den måde frem og tilbage: 

med dobbelt udtagelser i starten, midten og 

enden af hver række. Bemærk venligst at 

sidste maske i rækken kan ligger vandret og 

kunne være lidt svært at finde 

 

3 r (ret) Vend med 1 lm.  

2 fmb i første maske, 2 fmb i næste maske, 4 

fmb, 2 fmb i sidste maske før markøren. Sæt 

markøren efter den sidste hæklede maske 

(midten af hjertet). 2 fmb i næste maske, 4 

fmb, 2 fmb i næste maske, 2 fmb i sidste 

maske. (6 m udtaget, 20 m i alt) 

 

4 r (vrang) Vend med 1 lm.  

2 fmb i første maske, 2 fmb i næste maske, 7 

fmb, 2 fmb i næste maske. Sæt markøren efter 

den sidste hæklede maske. Forsæt: 2 fmb i 

næste maske, 7 fmb, 2 fmb i næste maske, 2 

fmb i sidste maske. (6 m udtaget, 26 m i alt). 

 

OBS! Du kan slutte her og gå til monterings 

afsnit. Så få du en lille hjerte (til højre på 

billedet)  

 

5 r (ret) Vend med 1 lm.  

2 fmb i første maske, 2 fmb i næste maske, 10 

fmb, 2 fmb i næste maske. Sæt markøren efter 

den sidste hæklede maske. Forsæt: 2 fmb i 

næste maske, 10 fmb, 2 fmb i næste maske, 2 

fmb i sidste maske (6 m udtaget, 32 m i alt). 

 

6 r (vrang) Vend med 1 lm.  

3 fmb i første maske, 2 fmb i næste maske, 13 

fmb, 2 fmb i næste maske. Sæt markøren efter 

den sidste hæklede maske. Forsæt: 2 fmb i 

næste maske, 13 fmb, 2 fmb i næste maske, 3 

fmb i sidste maske (8 m udtaget, 40 i alt). 

 

 

MONTERING 

Du har nu to dele omkring ringet og de skal samles. Vend ikke arbejdet. Med den sidste 

hæklede maske på nålen, sæt nålen i den første maske af rækken. Træk garnet igennem 

begge masker. Nu har du en maske på nålen, og begge sider af arbejdet samlet. Vend ikke 

arbejde, sæt nålen i ringet, og træk garnet igennem ringet fra modsat side og den maske, 

som er på nålen. Lav 1 lm og vend arbejde på ret side. 

 

Hjertet er nu samlet. Lav en sidste række af kædemasker fra ret side til markøren/midten af 

hjertet (19 km). Lav 1 lm (spidsen af hjertet). Forsæt til enden af rækken med kædemasker 

(19 km). Slut med at trække garnet igennem den sidste maske og ringet. 

 

Lav eventuelt en løkke af ønskede længe ved at trække sidste maske ud. 

Bryd garnet og hæft ender. Tillykke med dit hjerte  


