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Design af Ida-Marie Hækler 
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   Materialer 
Hæklenål 4 mm 
Saks 
Stoppenål 
Maskemarkører 
Fyldevat 
Rasleboks eller bjælde 
Garn fra Søstrene Grene: lysegrøn og blå 
 
 
   Forkortelser 
Omgang = omg 
Række = rk 
Maske = m 
Fastmaske = fm 
Stangmaske = stgm 
Kædemaske = km 
Luftmaske = lm 
 
 
Stjernen 
 
1. omg (grøn): start med 10 fm i en mr 
2. omg: *2 fm i hver m* (20) 
3. omg: *2 fm i samme m, 3 fm* (25)  
4. omg: *2 fm i samme m, 4 fm* (30) 
5. omg: *2 fm i samme m, 5 fm* (35) 
6. omg: *2 fm i samme m, 6 fm* (40) 
 
Takkerne på stjernen skal laves nu, og de skal bare hækles videre på dit nuværende arbejde 
 
1. række: 8 fm, 1 lm, vend (9) 
2. række:  fm tag ind, 4 fm, fm tag ind, 1 lm, vend (7) 
3. række: 6 fm, 1 lm, vend (7) 
4. række: fm tag ind, 2 fm, fm tag ind, lm, vend (5) 
5. række: fm tag ind, fm tag ind, 1 lm (3) 
6. række: fm tag ind, 1 lm (2) 
7. række: Hækl 5 fm ned ad stjernetakken 
 
Gentag 4 gange 
Afslut med km. Klip garnet og hæft ende 
 
Lav en stjerne mere 
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Montering af stjernen 
 
Skift farve til blå 
 
Hækl fm i alle maskerne hele vejen rundt om den ene stjerne. Sørg for at du arbejder fra ret siden. 
Afslut med km. Klip garnet og hæft ende 
 
Gentag med den anden stjerne 
 
Læg stjernerne vrang mod vrang, sæt gerne nogle maskemarkører i, for at holde dem sammen 
 
Du skal nu hækle dem sammen med fm 
 
Start med at hækle dem sammen fra 3. m fra bunden af en stjerne. På den måde får du naturligt 
lavet et hul, som du kan sy ranglens skaft fast på senere 
 
Stik nålen igennem en maske fra midten af den ene stjerne og ind i den tilsvarende m i den anden, 
og lav en fm i dem. Fortsæt sådan næsten hele vejen rundt indtil der er 6 m tilbage på hver 
stjerne. Lav en km. Bryd garnet og hæft ende. Her skal der være 12 masker tilbage i alt (6 på hver 
stjerne), hvor du kan sy skaftet på 
 
Fyld vat og rasleboks i stjernen 
 
 
Skaftet 
 
1. omg (blå): Start med at lav 6 fm i en mr (6) 
2. omg: *2 fm i hver m* (12) 
3. omg: *2 fm, 1 fm* (18) 
4. omg: *2 fm, 2 fm* (24) 
5.-7. omg: *1 fm i hver m* (24) 
8. omg: *fm tag ind, 10 fm* gentag 2 gange (22) 
9. omg: *1 fm i hver m* (22) 
10. omg: *fm tag ind, 9 fm* gentag 2 gange (20) 
11. omg: *1 fm i hver m* (20) 
12. omg: *fm tag ind, 8 fm* gentag 2 gange (18) 
13.–14. omg: *1 fm i hver m* (18) 
15. omg: *fm tag ind, 7 fm* gentag 2 gange (16) 
16.–17. omg: *1 fm i hver m* (16)  
18. omg: *fm tag ind, 6 fm* gentag 2 gange (14) 
19.– 21. omg: *1 fm i hver m* (14) 
22. omg: *fm tag ind, 5 fm* gentag 2 gange (12) 
 
Fyld vat i 
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23. omg: *1 fm i hver m* 
Afslut med km. Klip garnet, men efterlad 30 cm til at sy delene sammen. Hæft ende 
 
 
Montering 
 
Sy skaftet på stjernen. Der er 12 fm på skaftet og 12 frie fm på stjernen, så hvis man sætter den fast 
med et par maskemarkører (så den ikke løber nogle vegne), så er det nemt at sy delene sammen. 
Når der er 5 m tilbage, kan det være en idé at fylde lidt mere vat i mellemrummet mellem stjerne 
og skaft, da det vil få den til at ”stå” bedre 
 
 
God fornøjelse ♡ 
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Følg mig på  
INSTAGRAM.COM/IDAMARIEHAEKLER 
PINTEREST.COM/IDAMARIEHAEKLER 
FACEBOOK.COM/IDAMARIEHAEKLER 

 
WWW.IDAMARIEHÆKLER.DK 

  


