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Det formelle

Alle hyggetantens opskrifter er beskyttet af international copyright og er kun til personlig 
brug. Det betyder, at det er ulovligt at distribuere opskrifterne både i papirform såvel som 
elektronisk form. Du må altså ikke sælge mine opskrifter, lægge dem op på internettet 
eller oversætte dem til andre sprog uden min godkendelse. Alle rettigheder er mine. Det 
er tilladt at sælge de færdige produkter. Ved salg heraf skal der dog stå, at det er en 
Hyggetanten opskrift og design. Samtidig skal der linkes til min blog www.hyggetanten.dk 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på kontakt@hyggetanten.dk


Det skal du bruge

- Hæklenål nr. 2,5

- Fyld

- Merceriseret bomuld i blå, hvid og rød

- Guld garn


Forkortelser

- Fm = fastmasker

- Lm = luftmasker

- Km = kædemasker

- Mr = magisk ring

- (**) = angiver maskeantallet i omgangen

- *-* = gentag omgangen ud


Info

Alle omgange startes med en lm som ikke tæller for en maske og afsluttes med en km i 
omgangens første maske


Sådan gør du 


Trommerøret

Lav 42 lm med blå, saml lm til en ring ved at lave en km i første lm.


Omg. 1-4 (med blå): 1 fm i alle masker (42)

omg. 5 (med hvid): 1 fm i alle masker (42)

Omg. 6-8 (med rød): 1 fm i alle masker (42)

Omg. 9 (med hvid): 1 fm i alle masker (42)

Omg. 10-13 (med blå): 1 fm i alle masker (42)


Top/bund (2 stk.)

Hækles i hvid 
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Omg. 1: 6 fm om mr (6)

Omg. 2: 2 fm i hver m (12)

Omg. 3: *1 fm, 2 fm i næste m* (18)

Omg. 4: *2 fm, 2 fm i næste m* (24)

Omg. 5: *3 fm, 2 fm i næste m* (30)

Omg. 6: *4 fm, 2 fm i næste m* (36)

Omg. 7: *5 fm, 2 fm i næste m* (42)

Klip og hæft


Montering

Med guld hækles 42 fm gennem trommerøret samt top/bund. Klip og hæft. 


Med guld syer du mønsteret på trommen. Monter guldtråden i toppen af trommerøret. 
Find punktet lige under det i trommerørets bund og spring så 3 masker til højre, her 
monterer du tråden i trommerørets bund. Før tråden op og monter den så der er 7 masker 
imellem det sted tråden startede i trommens top. Der skal altså være 7 masker imellem 
hver gang tråden skal monteres i henholdsvis top og bund. Før tråden zigzag op og ned 
fra top til bund og tæl 7 masker til højre fra det sted tråden sidst var i henholdsvis top og 
bund. 
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