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Suttesnor – Bobler 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

− Hæklenål nr.  2,5m eller 2 

− Bomuldsgarn 8/4  

− Silikone adaptor 

− Sutte-clips 

Mål: 21 cm  

Vigtigt: Pga. risiko for kvælning må en suttesnor 

aldrig være længere end 22 cm., inkl. clips og 

adapter.  

 

 

Forkortelser: 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 
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Opskrift – Billedvejledning og maskeforklaring findes nederst i opskriften:  

1. Lav en løkke omkring clipsen, og hækl 7 fm.  

2. Vend med 1 lm. Hækl fm rækken ud. (7) 

3. Vend med 1 lm. Hækl fm rækken ud. (7) 

4. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i de næste 3 m. Hækl 1 boble maske i næste m. Hækl 1 fm i de sidste 3 

m.  

5. Vend med 1 lm. Hækl fm rækken ud. (7) 

6. Vend med 1 lm. Hækl fm rækken ud. (7) 

7. Vend med 1 lm. Hækl fm rækken ud. (7) 

Gentag række 4-7 i alt 9 gange, så du har 9 bobler.  

Vend med 1 lm og hækl fm rækken ud. Gentag og hækl i alt 6 rækker med fm.  

Klip garnet og efterlad en lang snor til montering.  

 

 

 
Kom enden af suttesnoren igennem sprækken på 
adapteren.  

 
Sy adapteren fast. Klip garnet og hæft ender.  
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Maskeforklaring:  

En boble maske hækles på følgende måde:  

 
1.  En boble maskes hækles som 4 ufærdige stgm 

i samme m.  

 
2.  Slå garnet om nålen, og stik ned i masken, Slå 

garnet om nålen, og træk garnet med tilbage. Slå 

garnet om nålen og træk igennem 2 af løkkerne 

på nålen. Nu har du 1 ufærdig stangmaske, som 

du normalt ville færdiggøre ved at slå garnet om 

nålen og trække igennem de sidste 2 løkker på 

nålen. Men dette gøres ikke endnu. 

 

 
3.   Slå garnet om nålen, og stik ned i samme 

maske, Slå garnet om nålen, og træk garnet med 

tilbage. Slå garnet om nålen og træk igennem 2 

af løkkerne på nålen. Du har nu 2 ufærdige 

stangmasker. 

 

 
4.   Slå garnet om nålen, og stik ned i samme 

maske, Slå garnet om nålen, og træk garnet med 

tilbage. Slå garnet om nålen og træk igennem 2 

af løkkerne på nålen. Du har nu 3 ufærdige 

stangmasker. 
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5. Slå garnet om nålen, og stik ned i samme 

maske, Slå garnet om nålen, og træk garnet 

med tilbage. Slå garnet om nålen og træk 

igennem 2 af løkkerne på nålen. Du har nu 4 

ufærdige stangmasker. 

 
6.   Nu slår du garnet om nålen og trækker 

igennem alle løkker på nålen. 

 

7. Hækl 1 fm i masken ved siden af.  På den 

anden side af arbejdet er der nu dannet en 

boble. 
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Vejledning:  

 

1. Lav en løkke omkring clipsen.  

 

 

2. Hækl 7 fm.  

 

3. Vend med 1 lm, og hækl fm rækken ud. 

Gentag så du har 2 rækker med fm.  

 

 

4. Vend arbejdet med 1 lm.   

 

5. Hækl 1 fm i de første 3 m.   

 

 

6. Hækl 1 boble maske i næste m.  
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7. Hækl 1 fm i de sidste 3 m.  

 

 

8. Vend dit arbejde med 1 lm.   

 

 

9. Hækl fm rækken ud.   

 

10. Vend dit arbejde med 1 lm og hækl fm 

rækken ud. Gentag så du har 3 rækker med 

fm.  

 

11. Gentag nu rækkerne med bobler og fm som 

beskrevet i opskriften.    

 

12. Afslut med 6 rækker fm. Klip garnet og 

efterlad en lang snor til montering.    
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