
Sådan hækler du 
Klodshans...

W W W . G A R N U D S A L G . D K
Strikkegarn til absolut rimelige priser - Kig indenfor og gør en fordelagtig handel!

Klodshans, tæppet på
billedet er hæklet i

Blackhill
Højlandsuld

Bundfarven er Rullesten.
Striberne er lavet ved at skifte farve

for hver række.

Klodshans kan hækles af alle typer garn i alle tykkelser. Du skal sørge for at bruge en hæklenål, som passer 
til dit garn, men ellers er det muligt at hækle det i alle størrelser og i alle kvaliteter, hvorfor det er så godt 
et reste-projekt. 

På næste side får du både en beskrivelse af teknikken og et diagram at hækle efter, hvis det sidste er det, 
du foretrækker. Jeg skal på forhånd beklage min mangelfulde beskrivelse, men jeg er ikke strikke- eller 
hækledesigner og beder dig bære over med evt. fejl. Jeg har gjort mit allerbedste :-)

Rigtig god fornøjelse :-)

Mange hilsner Liselotte Weller/Garnudsalg
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Strikkegarn til absolut rimelige priser - Kig indenfor og gør en fordelagtig handel!

Klodshans - tæppe hæklet af alle dine rester...

Maskeantal deleligt med 4 + 1 

Række 1: Start med i bundfarven at slå luftmasker op svarende til det antal masker, du vil hækle med. Du kan måle bredden 
efterhånden, som du slår maskerne op. Vend arbejdet og hækl 3 lm svarende til 1 stm (3 stm, 1 lm) - gentag parantes rækken 
ud og slut med 4 stm. Lad tråden hænge og vend ikke arbejdet, men vend tilbage til starten. Nu vælger du farve til din stribe 
og begynder striberækken som beskrevet nedenfor.

Række 2: Start med en fm, (3 lm - spring 3 stm over - 1 fm i lm fra forrige række) - gentag parantes rækken ud og slut med 3 
lm - spring 3 stm over - 1 fm i stm fra forrige række.

Række 3: Vend arbejdet og hækl tilbage med bundfarven som beskrevet for række 1. Lad tråden hænge og vend ikke arbej-
det, men vend tilbage til begyndelsen på denne række.

Række 4: Hækl tilbage med din stribefarve som beskrevet for række 2.

Gentag disse 4 rækker, til du synes, at tæppet er stort nok. Hæft ender, skyl det op og nyd, at tiden er gået med meditativt 
håndarbejde, som har resulteret i et smukt tæppe, der glæder øjet.


