
Hæklet Strandtaske

Materialer: 

3 nøgler Yarn and Colors Epic 8/8, farve Graphite 098

3 nøgler Yarn and Colors Epic 8/8, farve Cream 002

1 Hæklenål 5 mm.

Saks og stoppenål.

Opskrift:

1) Følg Diagrammet nedenfor. Start med 40 luftmasker. Lav 3 luftmasker ekstra, som udgør den første 

stangmaske, og lav 5 stangmasker mere ned i den første luftmaske, som er den fjerde fra nålen. Så 

har du i alt 6 masker.

2) Lav 1 stangmaske ned i de næste 38 luftmasker, og lav 6 stangmasker ned i den sidste. Fortsæt på 

den anden side af dine luftmasker med at lave stangmasker ned i de resterende masker.

3) Slut af med en kædemaske og lav 3 luftmasker, som udgør den første stangmaske i runde 2 , og lav 

en ekstra stangmaske i samme maske.

4) Lav 2 stangmasker ned i de næste 5 masker, så du i alt har 12 masker for enden. Fortsæt med 

stangmasker de næste 38 masker og lav ligeledes udtagninger med to stangmasker i hver maske ved 

de næste 6 masker.

5) Færdiggør runden med stangmasker hele vejen hen. Slut af med en kædemaske.

6) Lav runde 3 på samme måde som runde 2. Der er nu blot 12 masker for enden at arbejde i istedet for 

6

7) . Du har nu 24 masker for enden. Bunden er nu færdig, og der skal ikke laves flere udtagninger.



8) Ved runde 4 skal vi fortsætte arbejdet i halve stangmasker. Du skal kun arbejde i de bagerste løkker 

ved denne runde. Dette giver en fin kant på bunden.

9) Hækl 2 runder med Graphitefarven og tre runder med Creamfarven, skiftevis efter hinanden, til du 

har 7 runder med Graphite og 6 runder med Cream. 

10) Bind det nye garn fast lige inden du slutter hver runde af med en kædemaske, så undgår du synligt 

farveskift. Lav 2 luftmasker ved hver ny runde. Denne tæller ikke som en maske, og skal ikke 

arbejdes i.

11) Luk af.

12) Du skal nu til at forme hanken til din taske. Dette gøres ved at markere 30 masker, med 

stingmarkører, i midten af tasken på hver side.

13) Fastgør påny garnet i den højre side af tasken, og fortsæt med at hækle med halve stangmasker. Når 

du når til din første markør, skal du lave 50 luftmasker, herefter springer du de 30 markerede masker 

over , og fortsætter med at hækle hen til næste markør. Her fortsættes proceduren, som på den anden 

side.

14) Dine hanke er nu formet, og du kan fortsætte med at hækle endnu 2 runder med halve stang masker.

15) Den sidste runde hækles med kædemasker, da det giver en fin kan på arbejdet. Stram gerne lidt mere 

til end normalt.

16) Luk af og hækl også indersiden af hankene med kædemasker, så de også får en fin kant.

17) Luk af og nyd en dejlig tur til stranden.
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