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        Hår- eller  
tørklædesmykke

Under et besøg på et kæmpe stort kurve- og trælagerlager, hvor der fra 
kurve og træting fra gulv til loft fandt jeg i en stor kurv hundredvis af 
hårspænder lavet i løbbindingsteknik. Man blev helt ør i hovedet af at 
tænke på, hvor mange timers arbejde der var gemt på dette lager. Jeg 
blev hurtigt utrolig glad for dette hårspænde som er nemt at sætte sit 
hår op med. Dog er det lidt stivt fordi et er lavet af rattan (peddigrør) 
og ikke sådan lige at lave for alle. Derfor har jeg udviklet en model som 
hækles omkring kokosringe med hampgarn. Samtidig er det rigtig flot 
at samle et tørklæde med smykket eller sætte det på sit strikkede rør 
eller sjal som smykke. Hækl også omkring andre størrelser kokosringe og 
monter dem til halssmykker, på hårbøjler eller på en brochenål.
Se hvordan du gør på side 12.



12 Tema - pudedesign1212 Indonesien

Hår- eller tørklæde-
smykke
Sådan gør du
1. Hækl omkring 3 store ko-

kosringe med hampgarn 
enten cirkler eller blom-
ster. 

2. De 3 hæklede blomster er 
her klar til at blive syet 
sammen, hvor de to un-
derste går ind til den in-
derste kant på kokosrin-
gen. 

3. Med en smykke pind af 15 
cm 6 mm rundstok med 
en sort træperle i enden 
er den klar til at blive an-
vendt enten som tørklæ-
desmykke eller som hår-
spænde. 

4. Hækl cirkler og sy dem 
sammen på samme måde 
til et smykke.

Materialer - hæklede smykker
Hampgarn 1,5 mm x 25 m – ca. 20 g 25,00 kr. 
0859 Hvid 0860 Sort 0861 Beige
0862 Brun 0863 Lilla 0864 Pink
0865 Grøn 0866 Turkis 0867 Gul
0868 Orange 0869 Rød 0870 Bordeaux
0871 Hampgarn 12 ass. nøgler 240,00 kr.
0872 Kokosringe, 16 ass.  25,00 kr.
0873 Kokosringe 6 stk. store 10,00 kr.
0874 Smykkepind, 15 cm, bøg 25,00 kr.
602330, 3 mm, forsølvet, FS, 2 m 25,00 kr.
69923 Howlite 25 mm,  
stærke farver, peace, 16 stk. 50,00 kr.
63711 Fjer, 29-55 mm, antik sølv, 40 ass. 123,75 kr.
60100 Hårbøjle, 10 mm,  
perlemorfarver, 10 ass. 62,50 kr.
600740 Brochenål, 30 mm, FS, 5 stk.  20,00 kr.
42253 Hæklenål, 3 , 1 stk. 15,00 k

Hobby-Nyt

incl. moms

Cirkel omkring kokosring 
Opskrift:’ 
1. omgang: Slå en maske op på hæk-
lenål 3 - 3,5 alt efter hvor stramt der 
hækles. Hækl en fastmaske omkring en 
stor kokosring. *Hækl 4 luftmasker, en 
fastmaske omkring ringen*. Gentag fra 
*til * 4 gange i alt. Hækl 4 luftmasker og 
hækl fast i den første fastmaske med en 
kædemaske. Husk fastmaskerne omkring 
kokosringen skal være stramme. 
2. omgang: Hækl 5 fastmasker omkring 
hver af de 5 buer. Spring over fastmasken omkring kokosringen.  
3. omgang: Fortsæt direkte med en fastmaske i de næste 4 masker 
i forrige omgang. Hækl 2 fastmasker i næste maske. Gentag med 4 
fastmasker, 2 fastmasker i næste maske omgangen ud og afslut med en 
kædemaske i næste maske. Hæft ender. 
 
Blomst omkring kokosring 
Opskrift: 
Hækl 1. omgang som ved cirklen omkring 
kokosring. 
2. omgang: Hækl i hver af de 5 buer. 
*En fastmaske, 1 stangmaske, 1 dobbelt 
stangmaske, 1 stangmaske, 1 fastmaske*. 
Gentag Fra * til * i hver bue omgangen 
ud. Afslut med en kædemaske i første 
maske i forrige omgang. Hæft ender. 


