
Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

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

Opskrif t 
Hue
i Rib st i tch

GARN FORBRUG
Hue - H 24 cm
Hovedomkreds 56 cm - 60 cm
Go handmade Cosy  100 - 150 g

Hæklenål: 3,5 - 4,5 mm
Pompon
Læder mærke

www.gohandmade.dk
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Nål, størrelse og fasthed

Hæklenål: 3,5 - 4,5 cm

Hæklefasthed: 20 hstm på 10 cm

Angivne garnmængder er vejledende.

FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
m maske
lm luftmaske 
km kædemaske
hstm halvstangsmaske
vlm  Vendeluftmaske
bml bagerste maskeled
(..)  For enden af rækken - angiver antal 

masker i alt

Hue i Rib Stitch - H 24 cm
Til alle hovedomkreds/størrelser - f.eks. 56 cm, (58 cm), 60 cm
 Mange voksen størrelser er mellem 56 cm - 60 cm.

Vigtigt om opskriften:
Fundamentkæden udgør HØJDEN for huen.
De hæklede rækkers endelig længde, skal passe til omkredsen af det ønskede hovedmål.

Opskriften:
Hækl en fundamentkæde, bestående af 63 lm. 
Ønskes huen længere øges lm antallet. Og ligedan ønskes den lavere mindskes antal lm.

Der hækles i rækker. Alle rækker startes i 2. m fra nålen og vendes med 1 vlm.

1.) 1 hstm i hver m     (62)
2.) 14 hstm i forreste 3. maskeled, 48 hstm i bml   (62)
3.) 48 hstm i forreste 3. maskeled, 14 hstm i bml   (62)

Række 2 og 3 gentages, til arbejdet måler, som til den ønskede hovedomkreds f.eks 56 (58) 60 cm. 

Tip: 
Ønskes hovedomkredsen mindre eller større end angivet, hækles der færre eller flere gentagelser af 
række 2 og 3. 
Det anbefales løbende at tjekke arbejdet i forhold til hovedomkredsens mål.

HUENS STØRRELSE
Hovedmål beregnes ved at måle fra lige 
over øjenbrynene og hele hovedet rundt.



2 3

3. MASKELED
3. maskeled ses som en nærmest vandret 
liggende maskeled (se foto A).

Forreste 3. maskeled er placeret på forsiden 
af arbejdet under forreste maskeled.
Bagerste 3. maskeled er placeret på bagsi-
den af arbejdet under bagerste maskeled.

3. maskeled

A

H
ovedom

kreds

Montering

Hue stykket foldes og siden hækles sammen på vrangsiden med km (foto 1 -2). 
Top stykket på huen samles i en ”buket” og syes sammen på vrangsiden (foto 3).
Huen vendes om på retsiden.
Tryklåsen til pomponen syes fast i toppen af huen og pomponen sættes på. 
Opslaget syes ind til huen (foto 4) - vær opmærksom på at det ikke bliver for stramt.
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Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

Godt at vide 
Go handmades kollektion, er udviklet af mestrene selv 
- passionerede hæklere, som elsker deres håndarbejde.
  
Nål, størrelse og fasthed
Hæklere, hækler meget forskelligt: nogle hækler med en 
nål 2,0 og skaber samme resultat som en person, der 
hækler med en nål 4,0. Dette har vi erfaret fra vores eget 
team, som har været med til at hækle huerne. 
Nøglen til at hækle en bestemt størrelse, handler mere om 
hækle stilen end om størrelsen på nålen. 
Derfor anbefaler vi altid et spænd af nål størrelser.


