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Hæklet pixie hue 

” Den lille rib ” 
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Str:  ( nyfødt) 1 -3 mdr ( 3 – 6 mdr) 6 – 9 mdr (9 – 12 mdr) 

Garn:  Tynn merino fra Sandnes garn, bøllefrø merino fra Tante grøn, drops baby merino ( 50g – 175 m) 

Garnforbrug:  ( 35 g) 45 g (50 g) 60 g (70 g)  

Hæklenål:  2,5 mm og 3 mm 

Hæklefasthed:  30 stg*19rk  = 10 cm*10 cm med hæklenål 2,5 mm i ribhækling 

Forkortelser:   

Rk = række 

M = maske 

Lm = luft maske 

Km = kæde maske 

Fm = fast maske 

Hstg = halvstang maske 

Stg = stang maske 

Mål 

Bredde:  (13 cm) 14 cm (15 cm) 16 cm 

(17 cm) 

Højde ( målt som halv højde):  

(14 cm) 15 cm (16 cm) 17 cm (18 cm) 

Info 

Huen hækles i et langt stykke fra baghovedet mod ansigtet og syes sammen i bag til sidst 

- Huen er nem at tilpasse i størrelse ved at starte med færre eller flere lm og tilføje flere stg 

rækker. 

- Man kan sætte sit helt eget præg på huen ved at sætte kvast eller pomp om på spidsen af 

huen og på bindebåndet. 

Maskebeskrivelse 

- 1 lm i starten af hver række tæller ikke som 1 maske. 

- Rib hækling: alle masker hækles kun i bagerste maskeled.  

- Hul til bindebånd hækles således (se også billedvejledning):  Første del af hullet laves ved at 

hækle 1 lm efter en hstg og springe næste maske over – anden del laves ved at hækle 1 stg 

om 1 lm fra første del, dvs at man stikker ned i hullet og hækler stg gennem hullet og ikke i 1 

lm 

- Muslinge mønster til pige model hækles således:  1 fm, *spring 2 m over, 5stg i næste 

maske (de hækles alle i samme m), spring 2 m over,  fm i næste m*, gentag *-* 
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Med bindebånd 

Slå (89) 95 (101) 107 (113) lm (inkl 1 lm til vende m) løst op med hæklenål 3 mm 

          Obs: husk at alle masker hækles i bagerste maskeled 

Rk 1:  retsiden (skift til hæklenål 2,5 mm):   hstg i de næste (4)5(5)6(6) m, stg i de næste (80)84(90)94(100) 

m, hstg i de næste (4)5(5)6(6) m, vend = (88)94(100)106(112) m 

Rk 2:  1 lm, hstg i de næste (4)5(5)6(6) m, 1 lm, spring 1 m over, stg i de næste (78)82(88)92(98) m, 1 lm, 

spring 1 m over, hstg i de næste (4)5(5)6(6) m, vend = (88)94(100)106(112) m 

Rk 3:  1 lm, hstg i de næste (4)5(5)6(6) m, stg om 1 lm, stg i de næste (78)82(88)92(98) m, stg om 1 lm, hstg i 

de næste (4)5(5)6(6) m, vend = (88)94(100)106(112) m 

Gentag rk 2 og rk 3 indtil der er i alt (22)24(26)28(30) rækker = (13)14(15)16(17) cm 

Bryd ikke garnet 

 

 

 

 

 

 

 

Bindebånd:  hækl en lm kæde med dobbelt tråd med hæklenål 3 mm på ca 60 cm 

Med knaplukning 

Slå (89) 95 (101) 107 (113) lm løst op med hæklenål 3 mm 

          Obs: husk at alle masker hækles i bagerste maskeled 

Rk 1:  retsiden (skift til hæklenål 2,5 mm):  1 lm, hstg i de næste (4)5(5)6(6) m, stg i de næste 

(80)84(90)94(100) m, hstg i de næste (4)5(5)6(6) m, vend = (88)94(100)106(112) m 

Rk 2:  1 lm, hstg i de næste (4)5(5)6(6) m, stg i de næste (80)84(90)94(100) m, hstg i de næste (4)5(5)6(6) m, 

vend = (88)94(100)106(112) m 
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Gentag rk 2 indtil der er i alt (22)24(26)28(30) rækker = 

(13)14(15)16(17) cm – sidste rk er fra vrangsiden, så der vendes og 

fortsættes med afslutnings kant, hæklet fra retsiden 

Bryd ikke garnet 

 

 

Afslutnings kant 

Med muslinge mønster 

  Hækles som beskrevet i mønster beskrivelse og alle masker 

hækles gennem begge maskeled 

Hue med bindebånd afsluttes efter række med muslinge mønster 

og brydes garnet 

Bindebånd:  hækl en lm kæde med dobbelt tråd med hæklenål 3 

mm på ca 60 cm 

Hue med knaplukning: der hækles kun indtil de sidste hstg på rækken, derefter hækles der lænke til knaphul 

således: (hækles i bagerste maskeled)   

Rk 1:  hstg i de næste (4)5(5)6(6) m, vend, gentag *-* 6 gange mere 

Rk 2:  1 lm, hstg i de næste (4)5(5)6(6) m, vend, gentag *-* 5 gange mere 

Rk 3: 1 lm, hstg i første (1)1(1)2(2) m, 2 lm, spring 2 m over (knaphul), hstg i (1)2(2)2(2), vend 

Rk 4: 1 lm, hstg i hver m (der hækles 2 hstg om 2 lm), vend = (4)5(5)6(6) m 

Rk 5 – 6:  gentag rk 3 – 4.  bryd garnet 

sy knap i på modsatte hjørne af huen 
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Uden muslinge mønster 

Hue med bindebånd 

Gennem bagerste maskeled hækles der 1 fm i hver maske 

rækken ud, bryd garnet 

 

Hue med knaplukning 

Gennem bagerste maskeled hækles der 1 fm i hver maske indtil de sidste hstg på rækken, derefter hækles 

der lænke til knaphul således: (hækles i bagerste maskeled)   

Rk 1:  hstg i de næste (4)5(5)6(6) m, vend, gentag *-* 6 gange mere 

Rk 2:  1 lm, hstg i de næste (4)5(5)6(6) m, vend, gentag *-* 5 gange mere 

Rk 3: 1 lm, hstg i første (1)1(1)2(2) m, 2 lm, spring 2 m over (knaphul), hstg i (1)2(2)2(2), vend 

Rk 4: 1 lm, hstg i hver m (der hækles 2 hstg om 2 lm), vend = (4)5(5)6(6) m 

Rk 5 – 6:  gentag rk 3 – 4.  bryd garnet 

sy knap i på modsatte hjørne af huen 

 

 

Sammensyning 

Læg huen dobbelt med retsiden ud, og sy bagstykket sammen i den lm kæde man startede med at lave. Pas 

på ikke at sy alt for stramt 

Pynt evt spidesn af huen med kvast eller pom pom 
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