
CROCHETFREAK

Hæklet håndklæde med
perlemasker
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CROCHETFREAK

Materialer:

Hæklenål 3.0 mm
2 nøgler bomuldsgarn 8/4 (Yarn And Colors - Favorite)
Snøre eller lignende, som kan bruges som strop
Synål
Saks

Forkortelser:

lm : luftmaske
hstgm: halvstangmaske
stgm : stangmaske
km : kædemaske
pm: perlemasker

Info:

Rækkerne med stgm og pm startes med 3 lm, som regnes for den 
første stangmaske. 
Når man har sluttet en række med pm, vender man med 1 lm, 
denne tælles ikke med som en maske. Så starter man på rækken 
med hstgm.

I antallet af lm man slår op, er der medregnet 1 lm at vende på. 
Det der står mellem stjerner *_* betyder, at det gentages rækken ud.

Hvis man ikke kender perlemasker, på engelsk kaldet bead stitch, 
har jeg lavet en guide på side 6-8. 
Ellers findes der mange gode videoer på youtube. 

Håndklædet kommer at at måle ca. 38 x 45 cm.

God Fornøjelse! 
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HÅNDKLÆDE

1. 75 lm. Vend.

2. 1 fm i anden maske fra hæklenålen, 73. Vend (74 fm)

3. 3 lm (tæller som stgm), 73 stgm, vend med 1 lm (74 stgm)

4.  74 hstgm, 3 lm. Vend. (husk at den sidste hstgm på denne række,

 hækles i toppen af de 3  lm på forrige række)

5. de 3 lm tæller som første stgm, 73 stgm,  1 lm. Vend 

6. 74 hstgm, 3 lm. Vend

7. 3 lm (tæller som stgm) * 1pm, spring 1 maske over * 1 stgm til slut 

i rækken. 1 lm, vend

8. 74 hstgm, 3 lm. Vend 

9. de 3 lm tæller som første stgm, 73 stgm,  1 lm. Vend 

10. 74 hstgm, 3 lm. Vend

11. de 3 lm tæller som første stgm, 73 stgm,  1 lm. Vend 

12. 74 hstgm, 3 lm. Vend

Gentag række 7-12 yderligere 7. gange og afslut med endnu en række hstgm
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KANT

Hvis man ønsker en kant, er det nu, at den laves. 

Der hækles nu hstgm hele vejen rundt langs kanten. I hver hjørnemaske 

hækles 3 hstgm i samme maske.

På første omgang, ned langs siderne, hækles 1 hstgm for enden af hstgm 

rækkerne, og 2 hstgm for enden af stgm rækkerne.

Jeg har lavet 4 omgange på kanten.

Nu kan du evt. slutte af med en krebsekant hele vejen rundt. Altså en omgang

med baglæns fastmasker

Afslut og sy enderne ind. 

Til sidst sætter man stroppen fast i hjørnet. Hvis man ikke lige har noget 

liggende man kan bruge, kan man sagtens hækle en af luftmasker
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Sådan laves perlemasker:

Til start laves 3 lm, som regnes for en stangmaske. Dernæst hækles en stgm i 
masken efter, som på billedet 

6



CROCHETFREAK

Jeg har lige hæklet et par perlemasker inden vi går videre, så man kan få en 
idé om hvordan det skal se ud. 

Vi skal nu hækle rundt om stangmasken. 
Slå garnet om nålen, stik nålen ind mellem den tidligere maske og den stgm 
du lige har lavet. 
Fang garnet og træk nålen tilbage. Du har nu 3 løkker på nålen. Dette gøres i 
alt 3 gange, så 2 gange mere. 

Vi fortsætter på næste side. 
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Der er nu 7 løkker på nålen. Slå garnet om nålen, og træk det så gennem de 
første 6 løkker. Slå garnet om nålen igen, og træk det gennem de sidste 2 
løkker. 
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© crochetfreak 2020 
Opskriften er lavet i samarbejde med YarnLiving. 

Det færdige produkt må sælges med henvisning til crochetfreak som designer. 
Del gerne dit resultat med #crochetfreakdk 

Instagram: @crochetfreak følg også @yarnliving
Facebook: Crochetfreak & Hæklehejren 
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