
Hæklet køkkenhåndklæde 
og Karklud/vaskeklud 
i perlemønster 
i Mayflower Cotton 8/4 eller 
Mayflower 8/4 Egyptisk 
Økologisk Bomuld.



HÅNDKLÆDE:

Størrelse cm ca.: 30 x 44 cm
Kvalitet: Mayflower Cotton 8/4 eller alternativt Mayflower Cotton 
8/4 Egyptisk Økologisk Bomuld.
Forbrug ca.: 75 gram.
Hæklenål: Nr. 3.
Hæklefasthed: Hæklet i perlemønster: 19 m i bredden = 10 cm. 
18 rækker i højden = 10 cm.

Slå 58 lm let løst op. Hækl 57 fm tilbage.
Alle efterfølgende rækker vendes med 1 lm, dvs. når arbejdet er 
vendt hækles 1 lm for at komme op i højde.
Hækl derefter 5 rk fm i bag lænke.
Herefter hækles perlemønster således:
1.rk.:*1 fm, 1 stm*. Gentag fra * til * rækken hen, slut med 1 fm.
2.rk.:*1 stm, 1 fm*. Gentag fra * til * rækken hen, slut med 1 stm.

Gentag disse to rækker til hele arbejdet måler ca. 41 cm.
Mønsteret kan være lidt vanskeligt at se, men er du i tvivl om det 
er 1. eller 2. rk du skal til, er der denne huskeregel: ”Stm i snoren-
den” det betyder, hvis garnenden fra opslagskanten hænger i den 
side du skal til at hækle fra, skal du starte med 1 stm, altså 2. rk.

Hækl 1 rk fm, og derefter 5 rk fm i bag lænke.

Bryd garnet og træk enden igennem.

Ophængningsstrop til håndklæde:
Tæl 23 m hen på afslutningskanten og stik nål ned i den 24. m 
og træk garnet igennem. Lad enden være lidt lang. Hækl 12 let 
løse lm i dobbelt garn (garnet + enden), tæl 9 m hen på afslut-
ningskanten og hækl en km i næste m. Nu hækles kun med 
garnet, enden klippes af. Vend, 1 lm, 12 fm, 1 km i masken hvor 
stroppen startede. Bryd garnet og træk igennem.
Hæft ender.

KARKLUD/VASKEKLUD:

Størrelse ca. cm: 26 x 26 cm.
Kvalitet: Mayflower Cotton 8/4 eller alternativt Mayflower 8/4 
Egyptisk Økologisk Bomuld.
Forbrug ngl.: Der bliver 1 stk. af et 50 grams nøgle. Hæklenål: 
Nr. 3.
Hæklefasthed: Hæklet i perlemønster, 19 m i bredden = 10 cm, 
18 rk i højden = 10 cm.

Alle rk vendes med 1 lm, dvs. når arbejdet er vendt, hækles 1 lm 
for at komme op i højde. Slå 50 lm let løs op (49 mønster m + 1 
vende m).

Herefter hækles perlemønster over de 49 m således:
1. rk.: *1 fm, 1 stm*. Gentag fra * til * rækken hen, slut med 1 fm.
2. rk.: *1 stm, 1 fm*. Gentag fra * til * rækken hen, slut med 1 stm.

Gentag disse to rækker til hele arbejdet måler ca. 26 cm.

Bryd garnet og træk enden igennem. Hæft enderne.

Mønsteret kan være lidt vanskeligt at se, men er du i tvivl om det 
er 1. eller 2. rk du skal til, er der denne huskeregel: ”stm i sno-
renden” det betyder, hvis garnenden fra opslagskanten hænger 
i den side du skal til at hækle fra, skal du starte med 1startede. 
Bryd garnet og træk igennem.
Hæft ender.

Hæklet køkkenhåndklæde og Karklud/vaskeklud i perlemønster 
I Mayflower Cotton 8/4 eller Mayflower 8/4 Egyptisk Økologisk Bomuld.

se flere opskrifter 
på www.mayflower.dk


