
Diameter målt på bunden.
Str.: D 20 cm x H 8 cm/Cosy garn 150 g.
Str.: D 24 cm x H 9 cm/Cosy garn 175 g.
Str.: D 26 cm x H 10 cm/Cosy garn 250 g.
Dobbelttråd: 8 dfm og 7 fm/10 cm.
Hækelnål: 4,0 - 4,5 mm.

Hæklet i Go handmades Cosy – et vidunderligt blødt og høj kvalitets bomulds mix, som holder facon. 60% Bomuld/40% Akryl, 50 g/100 m.

Go handmades filt - et rigtig godt valg som foer 

til hæklede kurve. Foret giver en særlig finish, et 

ekstravagant look og det holder kurvene i facon.
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FORKORTELSER OG FORKLARINGER
m  Maske.
mr  Magic ring.
lm Luftmaske.
km   Kædemaske.
fm  Fastmaske.
dfm  Dyb fastmaske.
bml  Bagerst maskeled. 
indt  Indtag – 2 masker sammen.
udt Udtag – flere masker i samme maske.
**  Alt i mellem skal gentages med tallet 

efter x.
( ) Total antal masker for rækken.
spir Spiral.  
omg  Omgang.

AT HÆKLE I SPIRAL – HVAD ER DET!
At hækle i spiral betyder helt enkelt 
at hækle rundt. F.eks efter at man har 
lavet en fundamentkæde til opstart af 
en hæklet kurv, arbejdes der rundt og 
rundt omkring kæden. Det afgørende 
ved spiralhækling, er at fortsætte sine 
omgange uden at lukke hver omgang 
af, men bare fortsætter i omgangene.

GODT AT VIDE 
OM OPSKRIFTEN

Dette mønster skal hækles med almindelig til 
fast hæklefasthed, for at få den rette effekt.
Vær obs på at den færdige kurv kan blive et 
par centimeter mindre eller større alt efter din 
hæklefasthed.
Hvis man ikke er fortrolig med hæklefastheden 
i denne opskrift, anbefaler vi at man bruger sit 
målebånd flittigt.

Hæklenål: 4,0 - 4,5 mm

Hæklefasthed:
Sidestykke: 8 dfm og 7 fm på 10 cm
Bund:   20 fm på 10 cm

 
 

FORKORTELSER OG FORKLARINGER
m  maske.
mr  magisk ring.
lm luftmaske.
km  kædemaske.
fm  fastmaske.
dfm  dyb fastmaske.
bml  bagerste maskeled.
spir spiral.  
omg  omgang. 
indt  indtagning (2 fm hækles sammen).
udt udtagning (2 fm i en m).
*...*  Det, der står imellem, gentages 

igennem omgangen/rækken eller 
med tallet efter x.

(..)  For enden af omgangen/rækken - 
angiver antal masker i alt. 
Ved kurvene med fast bund angives 
antal masker for de 3 kurve størrelser.  
Størrelser:  
D 17 cm (D 20 cm) D 25 cm. 

AT HÆKLE I SPIRAL – HVAD ER DET!
At hækle i spiral betyder helt enkelt at 
hækle rundt. F.eks efter at man har lavet 
en fundamentkæde til opstart af en hæklet 
kurv, arbejdes der rundt og rundt omkring 
kæden. Det afgørende ved spiralhækling, 
er at fortsætte sine omgange uden at lukke 
hver omgang af, men bare fortsætter i 
omgangene.

NB! 
I hver omgang af bunden lægges 6 m til.

Når der hækles i spiral, anbefales det at 
bruge markør, til markering af starten i hver 
omg.

Højden på kurven kan ændres ved at lægge 
x antal omg til eller reducerer omg.

Vi har gjort os store anstrengelser for, at alle opskrifter skulle være så perfekte som muligt. 
Skulle der vise sig en rettelse eller tilføjelse, vil det blive vist på www.gohandmade.dk.”

! Kurvene er hæklet 
i dobbelttråd.  
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Vejledning til Magisk ring

Fremgangsmåde:

1.  Placer garntråden på de 3 miderste fingre. Hold på garnet med tommelfingeren. (A)
2.  Garnet snoes 1 gang rundt om de 3 fingre, så der dannes et kryds. (B)
3.  Sæt nål under den nederste garntråd. (C)
4.  Træk den øverste garntråd under den nederst garntråd - der er nu 1 løkke på nålen. (D)
5.    Træk garntråden igennem løkken på nålen - dette er fundamentet i en magisk ring.  

Den m der sidder på fundamentet tæller ikke med som en m - dens funktion er med til  
gøre det muligt at trække fm sammen til en sluttet ring. (E)

6.  Der laves nu ud fra opskriften de beskrevne antal fm. (F)
7.    Når der er hæklet de antal fm som beskrevet fra opskriften, trækkes der i garntrådens ende  

- indikeret med grå. (G)
8.  Den magiske ring er færdig, og der forsætte som beskrevet i opskriften. (H)

A B C

D E F

G H

A B C

D E F

G H

A B C

D E F

G H
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Kurv D 20 cm

Bunden:

1.) 6 fm i mr, afslut med 1 km i første fm.      (6)
2.) 6 fm udt.      (12)
3.) *1 fm, 1 fm udt* x 6.      (18)
4.) *2 fm, 1 fm udt* x 6.      (24)
5.) 2 fm, *1 fm udt, 3 fm* x 5, 1 fm udt, 1 fm.     (30)
6.) 1 fm, *1 fm udt, 4 fm* x 5, 1 fm udt, 3 fm.     (36)
7.) *5 fm, 1 fm udt* x 6.      (42)
8.) 3 fm, *1 fm udt, 6 fm* x 5, 1 fm udt, 3 fm.     (48)
9.) 1 fm, *1 fm udt, 7 fm* x 5, 1 fm udt, 6 fm.     (54)
10.) 3 fm, *1 fm udt, 8 fm* x 5, 1 fm udt, 5 fm.     (60)
11.) 6 fm, *1 fm udt, 9 fm* x 5, 1 fm udt, 3 fm.     (66)
12.) 3 fm, *1 fm udt, 10 fm* x 5, 1 fm udt, 7 fm.     (72)
13.) *11 fm, 1 fm udt* x 6.      (78)
14.) 6 fm, *1 fm udt, 12 fm* x 5, 7 fm.      (83)

Bunden afsluttes og der startes på siderne, som hækles i spiral.

Siderne:

15.)   83 fm bml.       (83)
16.)  *1 fm, 1 dfm*.       (83)
17.)  *1 dfm, 1 fm*.      (83)
18. - 30.) Gentag yderligere række 16 x 7 og række 17 x 6 - skiftevis.  (83)
31. - 32.) 83 km.       (83)

Klip og hæft trådenderne.
Kurven er hæklet færdig og er klar til montering af diverse, foer (side 7), hanke, labels osv.

Kurv D  24 cm

Bunden:

1.) 6 fm i mr, afslut med 1 km i første fm.      (6)
2.) 6 fm udt.      (12)
3.) *1 fm, 1 fm udt* x 6.      (18)
4.) *2 fm, 1 fm udt* x 6.      (24)
5.) 2 fm, *1 fm udt, 3 fm* x 5, 1 fm udt, 1 fm.     (30) 
6.) 1 fm, *1 fm udt, 4 fm* x 5, 1 fm udt, 3 fm.     (36)
7.) *5 fm, 1 fm udt* x 6.      (42)
8.) 3 fm, *1 fm udt, 6 fm* x 5, 1 fm udt, 3 fm.     (48)
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9.) 1 fm, *1 fm udt, 7 fm* x 5, 1 fm udt, 6 fm.     (54)
10.) 3 fm, *1 fm udt, 8 fm* x 5, 1 fm udt, 5 fm.     (60)
11.) 6 fm, *1 fm udt, 9 fm* x 5, 1 fm udt, 3 fm.     (66)
12.) 3 fm, *1 fm udt, 10 fm* x 5, 1 fm udt, 7 fm.     (72)
13.) *11 fm, 1 fm udt* x 6.      (78)
14.) 6 fm, *1 fm udt, 12 fm* x 5, 1 fm udt, 6 fm.     (84)
15.)   8 fm, *1 fm udt, 13 fm* x 5, 1 fm udt, 5 fm.     (90)
16.)   1 fm, *1 fm udt, 14 fm* x 5, 1 fm udt, 13 fm.    (96)
17.)   5 fm, *1 fm udt, 15 fm* x 5, 11 fm.      (101)

Bunden afsluttes og der startes på siderne, som hækles i spiral.

Siderne:

18.)   101 fm bml.       (101)
19.)   *1 fm, 1 dfm*.      (101)
20.)  *1 dfm, 1 fm*.       (101)
21. - 33.) Gentag yderligere række 19 x 7 og række 20 x 6 - skiftevis.  (101)
34. - 35.) 101 km.       (101)

Klip og hæft trådenderne.
Kurven er hæklet færdig og er klar til montering af diverse, foer (side 7), hanke, labels osv.

Kurv D 26 cm

Bunden:

1.) 6 fm i mr, afslut med 1 km i første fm.      (6)
2.) 6 fm udt.      (12)
3.) *1 fm, 1 fm udt* x 6.      (18)
4.) *2 fm, 1 fm udt* x 6.      (24)
5.) 2 fm, *1 fm udt, 3 fm* x 5, 1 fm udt, 1 fm.     (30) 
6.) 1 fm, *1 fm udt, 4 fm* x 5, 1 fm udt, 3 fm.     (36)
7.) *5 fm, 1 fm udt* x 6.      (42)
8.) 3 fm, *1 fm udt, 6 fm* x 5, 1 fm udt, 3 fm.     (48)
9.) 1 fm, *1 fm udt, 7 fm* x 5, 1 fm udt, 6 fm.     (54)
10.) 3 fm, *1 fm udt, 8 fm* x 5, 1 fm udt, 5 fm.     (60)
11.) 6 fm, *1 fm udt, 9 fm* x 5, 1 fm udt, 3 fm.     (66)
12.) 3 fm, *1 fm udt, 10 fm* x 5, 1 fm udt, 7 fm.     (72)
13.) *11 fm, 1 fm udt* x 6.      (78)
14.) 6 fm, *1 fm udt, 12 fm* x 5, 1 fm udt, 6 fm.     (84)
15.)   8 fm, *1 fm udt, 13 fm* x 5, 1 fm udt, 5 fm.     (90)
16.)  1 fm, *1 fm udt, 14 fm* x 5, 1 fm udt, 13 fm.    (96)
17.)  5 fm, *1 fm udt, 15 fm* x 5, 1 fm udt, 10 fm.    (102)
18.)  9 fm, *1 fm udt, 16 fm* x 5, 8 fm.      (107)
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Bunden afsluttes og der startes på siderne, som hækles i spiral.

Siderne:

19.)   107 fm bml.       (107)
20.)   *1 fm, 1 dfm*.      (107)
21.)   *1 dfm, 1 fm*.      (107)
22. - 34.) Gentag yderligere række 20 x 7 og række 21 x 6 - skiftevis.  (107)
35. - 36.) 107 km.       (107)

Klip og hæft trådenderne. 
Kurven er hæklet færdig og er klar til montering af diverse, foer (side 7), hanke, labels osv.

Kurve med faste bunde, med huller
Str.: D 17 cm (D 20 cm) D 25 cm

I princippet er det meget enkelt at hækle fra Go handmades faste bunde. 

Bunden:

1.)  Der startes på et vilkårligt sted med 1 fm i det første hul, 
 derefter 2 fm i de resterende huller. Når der er hæklet hele vejen 
 rundt, afsluttes med 1 km i første fm  (den der startes ud med).    (75 (87) 119)

Siderne:

Herfra arbejdes der i spiral.

2.)   75 (87) 119 fm bml.      (75 (87) 119)
3.)    *1 fm, 1 dfm*.     (75 (87) 119)
4.)    *1 dfm, 1 fm*.     (75 (87) 119)
5. - 19.) Gentag yderligere række 3 x 8 og række 4 x 7 - skiftevis.  (75 (87) 119)
20. - 21.) 75 (87) 119 km.     (75 (87) 119)

Klip og hæft trådenderne. 
Kurven er færdig.
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Montering af foer
(med hæklet bund)

1.)  Mål kurvens indvendig bund, omkreds og 
højde. Tillæg 5 mm til målene.

 Indvendig omkreds findes ved hjælp af   
 radiusen på kurven:
 2 x radius x π = indvendige omkreds

2.)  Bred stoffet ud, og tegn målene fra 
kurven op med et tillæg af 5 mm.

 Dvs.
 Bunden + 5 mm
 Sidestykket =  indvedige omkreds + 5 mm  

x højde + 5 mm

  Tip! 
  Til optegning af bunden bruges en passer.

3.)  Klip de 2 stykker ud.

4.)  Stykkerne syes sammen.

5.)  Foeret placeres med de synlige sting ind 
mod kurvens indvendige sider.

  Sy bunden fast i omg med fm i bml, 
samt foroven lige under 2. omg km med 
usynlige sting.

Kurven er færdig.

r

Bunden

A

A

Sidestykket

AA
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