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Side 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribbon kurve 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

 Hæklenål nr. 5-8 (Læs mere i afsnittet 

hæklefasthed) 

 Mayflower Ribbon 102 og 105 

Køb garn til opskriften her: 

http://shop.hobbii.dk/Ribbon-kurve 

 

Mål: 

Stor: Diameter 22cm, højde 9 cm. 

Lille: Diameter 15cm, højde 9 cm. 

 

Forbrug: (cirka) 

Stor : Hvid 90g, Grå 110g 

Lille: Hvid 75g, Grå 75g 

 

 

 

 

Forkortelser: 

Mr : Magisk ring 

M : Maske 

Fm : Fastmaske 

Dfm : Dyb fastmaske 

Bml : Bagerste maskelænke 

Km : kædemasker 

 

Hæklefasthed: 

Der er hæklet med nål 5 i denne 

opskrift, men størrelsen er vejledende 

og afhænger af din hæklefasthed. Er 

nålen for lille vil din bund begynde at 

bule, og der skal en større nål til.  

Prøv dig frem og find den nål der 

passer til din fasthed og Ribbon garnet. 

https://hobbii.dk/
http://shop.hobbii.dk/Ribbon-kurve
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Side 2 

Opskrift: 

1. Lav en Mr og hækl 8 fm ned i ringen (8) 

2. Hækl 2 fm i alle masker rundt (16) 

3. Hækl " 1 fm, 2 fm i næste m". Gentag "til" i alt 8 gange. (24) 

4. Hækl " 1 fm i næste 2 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" i alt 8 gange. (32) 

5. Hækl " 1 fm i næste 3 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" i alt 8 gange. (40) 

6. Hækl " 1 fm i næste 4 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" i alt 8 gange. (48) 

7. Hækl " 1 fm i næste 5 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" i alt 8 gange. (56) Ønsker du en lille kurv 

så stoppes udtagningerne nu. Omgangen afsluttes med 1 km. Spring til omgang 11.  

8. Hækl " 1 fm i næste 6 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" i alt 8 gange. (64) 

9. Hækl " 1 fm i næste 7 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" i alt 8 gange. (72) 

10. Hækl " 1 fm i næste 8 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" i alt 8 gange. (80) Afslut denne omgang 

med 1 km. 

11. Lav 1lm. Denne omgang hækles i Bml, uden udtagninger. Afslut med 1 km. 

12. Nu hækles der igen i spiral. Hækl 1 omgang fm. 

13. Hækl " 1fm, 1 dfm" Gentag "til" omgangen rundt.  

14. Hækl "1 fm, 1 dfm" Gentag "til" omgangen rundt. 

Gentag omgange med "1 fm, 1dfm" I alt 10 gange, eller til du har den ønskede højde på din kurv. Skift 

evt. farve efter 3 omgange med hvid.  

Afslut med en omgang km. Klip og hæft enderne. 

Ps. Du kan se en mere detaljeret billedevejledning på de efterfølgende sider. 

Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til tine@hobbii.dk 

Rigtig god fornøjelse ☺ 

De kærligste hilsener Hobbii.dk 
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Side 3 

Vejledning: 

 
1. Når du er færdig med omgangene med 
udtagninger, afslutter du med 1 km. 
 

 
2. Lav 1 lm, og hækl nu en omgang med fm i 
bagerste maskelænke. Afslut med 1 km. 

 
3. Nu hækles der igen i spiral. Hækl 1 omgang 
med fm. 

 
4. Der hækles nu skiftevis 1 fm, og 1 dfm. Dfm 
hækles i masken under den du normalt ville 
hækle næste maske i.  

 
5. Sådan ser en Dfm ud. 

 
6. Hækl 1 fm, og gentag nu omgangen rundt med 
skiftevis 1fm, 1dfm. 
 
 

https://hobbii.dk/
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Side 4 

 

 
7. Her er netop hæklet 1 omgang med skiftevis 1 
fm og 1 dfm.  
 

 
8. Nu fortsætte blot omgangene med skiftevis 1 
fm, 1 dfm. 

 
9. Når du har den ønskede størrelse på din kurv, 
afsluttes med en omgang km. 
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