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Julesok I 2 størrelser 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

Materialer: 

− Rainbow Cotton 8/4  

− Hæklenål 3 og 4,5  

 

 

Mål:  

Stor: 48 cm 

Lille: 28 cm 

 

Forbrug:  

Stor: Ca. 200g 

Lille: Ca. 70 g 

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Hstm: Halvstangmaske 

Stgm: Stangmaske 

Dbstgm: Dobbelt stangmaske 

Lm-bue: Luftmaske-bue 
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SNUDEN / GRÅ 

1.  

1. Lav en magisk ring, og hækl 12 fm ned i ringen 

2. Hækl 2 fm i hver m hele vejen rundt. (24) 

3. Hækl "1fm i de næste 3 m, og 2 fm i næste" Gentag omgangen rundt (30) 

4. Hækl " 1 fm i de næste 4 m, og 2 fm i næste" Gentag omgangen rundt (36) 

5. Hækl " 1 fm i de næste 5 m, og 2 fm i næste" Gentag omgangen rundt (42) 

6. Hækl " 1 fm i de næste 6 m, og 2 fm i næste" Gentag omgangen rundt (48) 

7. Hækl fm rundt (48) 

8. Hækl " 1 fm i de næste 7 m, og 2 fm i næste" Gentag omgangen rundt (54) 

9. Hækl " 1 fm i de næste 8 m, og 2 fm i næste" Gentag omgangen rundt (60) 

10. Hækl " 1 fm i de næste 9 m, og 2 fm i næste" Gentag omgangen rundt (66) 

11. Hækl "1 fm i de næste 21 m, og 2 fm i næste" Gentag omgangen rundt (69) 

12. Hækl "1 fm i de næste 22 m, og 2 fm i næste" Gentag omgangen rundt (72) 

 
13. Hækl fm rundt (72)  

14. Skift nu farve til RØD Og hækl fm rundt (72) 

15. Fm rundt (72) 

• Gentag omgang 15 i alt 22 gange. Skift til grå 
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HÆL / GRÅ: 

1. Hækl 1 fm i de næste 30 masker, Lav 1 lm og vend. (30) 

2. Hækl 2 fm sammen, 1 fm i de næste 26 m, og de sidste 2 fm sammen. Lav 1 lm og vend. (28) 

3. Hækl 2 fm sammen, 1 fm i de næste 24 m, og de sidste 2 fm sammen. Lav 1 lm og vend. (26) 

4. Hækl 2 fm sammen, 1 fm i de næste 22 m, og de sidste 2 fm sammen. Lav 1 lm og vend. (24) 

5. Hækl 2 fm sammen, 1 fm i de næste 20 m, og de sidste 2 fm sammen. Lav 1 lm og vend. (22) 

6. Hækl 2 fm sammen, 1 fm i de næste 18 m, og de sidste 2 fm sammen. Lav 1 lm og vend. (20) 

7. Hækl 2 fm sammen, 1 fm i de næste 16 m, og de sidste 2 fm sammen. Lav 1 lm og vend. (18) 

8. Hækl 2 fm sammen, 1 fm i de næste 14 m, og de sidste 2 fm sammen. Lav 1 lm og vend. (16) 

9. Hækl 2 fm sammen, 1 fm i de næste 12 m, og de sidste 2 fm sammen. Lav 1 lm og vend. (14) 

10. Hækl 2 fm sammen, 1 fm i de næste 10 m, og de sidste 2 fm sammen. Lav 1 lm og vend. (12) 

11. Hækl 2 fm sammen, 1 fm i de næste 8 m, og de sidste 2 fm sammen. Lav 1 lm og vend. (10) 

12. Hækl 2 fm sammen, 1 fm i de næste 6m, og de sidste 2 fm sammen. Lav 1 lm og vend. (8) 

13. Hækl 2 fm sammen, 1 fm i de næste 4 m, og de sidste 2 fm sammen. Lav 1 lm og vend. (6) 

14. Hækl 2 fm sammen, 1 fm i de næste 2 m, og de sidste 2 fm sammen. Lav 1 lm og vend. (4) 

15. Nu skal der tages ud igen. Dette gøres således: Hækl 2 fm i første m, 1 fm i de næste 2 m, og 2 fm i 

sidste m. Lav 1 lm og vend (6) 

16. Hækl 2 fm i første m, 1 fm i de næste 4 m, og 2 fm i sidste m. Lav 1 lm og vend (8) 

17. Hækl 2 fm i første m, 1 fm i de næste 6 m, og 2 fm i sidste m. Lav 1 lm og vend (10) 

18. Hækl 2 fm i første m, 1 fm i de næste 8 m, og 2 fm i sidste m. Lav 1 lm og vend (12) 

19. Hækl 2 fm i første m, 1 fm i de næste 10 m, og 2 fm i sidste m. Lav 1 lm og vend (14) 

20. Hækl 2 fm i første m, 1 fm i de næste 12 m, og 2 fm i sidste m. Lav 1 lm og vend (16) 

21. Hækl 2 fm i første m, 1 fm i de næste 14 m, og 2 fm i sidste m. Lav 1 lm og vend (18) 

22. Hækl 2 fm i første m, 1 fm i de næste 16 m, og 2 fm i sidste m. Lav 1 lm og vend (20) 

23. Hækl 2 fm i første m, 1 fm i de næste 18 m, og 2 fm i sidste m. Lav 1 lm og vend (22) 

24. Hækl 2 fm i første m, 1 fm i de næste 20 m, og 2 fm i sidste m. Lav 1 lm og vend (24) 

25. Hækl 2 fm i første m, 1 fm i de næste 22 m, og 2 fm i sidste m. Lav 1 lm og vend (26) 

26. Hækl 2 fm i første m, 1 fm i de næste 24 m, og 2 fm i sidste m. Lav 1 lm og vend (28) 

27. Hækl 2 fm i første m, 1 fm i de næste 26 m, og 2 fm i sidste m. (30) Afslut med den grå 

             

Fold den ene grå trekant ind over den anden del og Sy nu den grå sammen indvendigt så det bliver en 
firkant som på billedet 
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Indsæt nu det røde garn i masken ved siden af hvor du har hæklet din hæl. 

 

1. Hækl nu fm i alle røde masker, og fortsæt over i de grå masker (72)  

 

2. Hækl fm rundt (72) 

3. Hækl fm rundt (72) 

4. Hækl "1 fm i de næste 22 masker, lav 1 indtagning" Gentag i alt 3 gange (69) 

5. Hækl fm rundt (69) 

6. Hækl " 1 fm i de næste 21 masker, lav 1 indtagning" Gentag i alt 3 gange (66) 

7. Fm rundt (66) 

8. Fm rundt (66) 

9. Fm rundt (66) 
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10. Fm rundt (66) 

11. Fm rundt (66) 

12. Fm rundt (66) 

13. Hækl "1 fm i de næste 21 masker, 2 fm i næste" Gentag i alt 3 gange (69) 

14. Fm rundt (69) 

15. Fm rundt (69) 

16. Hækl fm i de næste 22 masker, 2 fm i næste" Gentag i alt 3 gange (72) 

17. Fm rundt (72) 

18. Fm rundt (72) 

19. Skift til grå. Fm rundt (72) 

20. Fm rundt (72) 

21. Skift til rød Fm rundt (72) 

22. Fm rundt (72)  

  

• Gentag omgang 19-22 Indtil du har 8 striber ved den lille og 12 striber ved den store. Skift til grå 

 

  

KANT/ GRÅ 

1. Lav 3 lm, og derefter stgm hele vejen rundt. Afslut med 1 km ( 72) 

2. Lav 3 lm. og hækl nu 1 stgm forfra om stgm neden under, og i næste maske 1 stgm bagfra om stgm 

under. Sådan gentager du skiftevis omgangen rundt. Afslut med 1 km. (72) 

3. Lav 3 lm, og gentag nu omgang 2. I alt 4 gange. Afslut og hæft enden.  

Forklaring på kant i billeder: 
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Efter din omgang med stgm, laves 3 lm 

 

Slå garnet om nålen, og stik nålen ned bag ved stgm neden under, slå garnet om nålen
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Træk garnet med tilbage, så du har 3 løkker på nålen, og lav nu din stgm som normalt 

 

  

Nu har du hæklet en stgm forfra om stgm nedenunder 

 

Slå garnet om nålen, og stik nålen bagom stgm neden under, slå garnet om nålen 
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Træk garnet med tilbage så du har 3 løkker på nålen, og lav nu din stgm som normalt 

  

 

Du har nu hæklet en stgm bagom stgm neden under 

 

Sådan gentages skiftevis omgangen rundt 
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Næste omgang startes igen med 3 lm. Slå garnet om nålen, og stik nålen ned forfra på stgm nedenunder som 

også er hæklet forfra i forrige omgang og lav din stgm 

  

 

Næste maske skal hæklet bagom stgm nedenunder, som også er hæklet bagom i forrige omgang. Sådan 

gentages der. 
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HANK: 

Lav 30 lm, og derefter 1 stgm i 3 lm fra nålen, lav så stgm i alle lm 

sy den på sokken indvendigt i den grå kant. 
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