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Side 2

BESKRIVELSER
Der hækles på langs af tæppet og til sidst hækles en fin 
lille kant hele vejen rundt.

Mønster er deleligt med 6 +1 

Striber
Fv. 1 (kantfarve) 
Fv. 2  
Fv. 3  
Fv. 4  
Fv. 2  
Fv. 1 (kantfarve) 
Fv. 4  
Fv. 3
  
Denne rækkefølge gentages. Det er ikke nødvendigt at 
klippe tråden over ved hvert farveskift, den trækkes op 
langs arbejdet, når den igen skal bruges.

FORKORTELSER
km: Kædemaske
lm:  Luftmaske
fm: Fastmaske
Stgm:  Stangmaske
Rk:  Række
Fv: Farve

Tips til farveskift
Når den sidste maske inden farveskift hækles, så brug den 
”nye” farve, når garnet trækkes igennem sidste gang.

OPSKRIFT
Start. Slå 121 lm. Løst op med fv 1.

1. rk
Fortsæt med fv 1 5 stgm i 4. lm fra nålen,
*Spring 2 lm over, 1 fm i næste lm, spring 2 lm over, 5 stgm i 
næste lm* Gentag fra * til *, afslut med 1 fm i sidste lm og 
skift samtidig til fv 2. Vend.

2. rk 
3 lm, 2 stgm i fm *spring 2 stgm over, 1 fm i næste stgm 
(=den midterste af de 5 stgm), spring 2 stgm over, 5 stgm i 
næste fm* Gentag fra * til *, slut med 3 stgm i første lm og 
skift til fv 3. Vend.

3. rk
1 lm, spring over de 3 stgm *5 stgm i fm, 1 fm i den 
midterste af de 5 stgm* Gentag fra * til * Slut med 1 fm i 
den 3. lm og skift til fv. D. Vend

Nu gentages rk. 2 og 3 – husk stribemønster. Fortsæt til du 
har brugt næsten alt garnet undtagen fv 1.

Nu hækles yderligere en rk med fv 1 (medmindre den sidste 
rk. du har hæklet er i fv. 1) – vend ikke.

Hækl 1 lm og fortsæt med at hækle fm ned langs den ene 
side – hold øje med at du får ”lukket” alle trådene inde i 
fastmaskerne. Der hækles ca. 3 fm jævnt fordelt omkring 
hver stgm og 1 fm om luftmaskerne. I hjørnerne bliver det 
pænest med 3 fm i hjørnemaskerne.

Det er uden betydning, hvor mange masker du har - det 
vigtigste er at fm ligger pænt jævnt uden at kanten bølger 
eller trækkes sammen.

CANDYFLOSS BABYTÆPPE NO BD2021-4

Str. Onesize

Mål, cm: 95 * 75 cm

Forbrug kantfarve (3), ngl.: 2

Forbrug farve 2 (01), ngl.: 1

Forbrug farve 3 (04), ngl.: 1

Forbrug farve 4 (05), ngl.:  1

Hæklenål: nr. 7

Kvalitet: Bumbo Hope

Hæklefasthed: 12 stgm = 10 cm.



Side 3

Når du kommer ned til hjørnet og skal hækle langs den 
korte kant på tæppet, hækles ca. 2 fm for hver stgm og 2 
fm i lm (med de 5 stgm). Igen er det ikke afgørende, hvor 
mange masker der er, bare det er jævnt.
 
Fortsæt på næste langside og sørg igen for at få trådene 
”lukket inde” i fastmaskerne. 

På sidste side hækles 1 fm i hver stgm og 1 fm i hver fm – 
slut med en km i 1. fm for at afslutte omgangen.

Slut med at hækle en omgang krebsemasker, 1 i hver fm 
hele vejen rundt. Bryd garnet og hæft. Skyl tæppet op og 
lad det liggetørre.


