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Hæklet Julesok 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

− Hæklenål nr. 4 og 4,5 

− Rainbow Cotton 8/4 

− Fluffy Day 

 

Mål: Ca. 43 cm lang og 16 cm bred 

 

Forbrug: 

− Hvid/grå ca. 30 g. 

− Rød ca. 115 g. 

− Fluffy Day hvid/grå ca. 25 g. 

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

Mr: Magisk ring 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Km: Kædemaske 

Sm: Sammen 

Stgm: Stangmaske 

Bml: Bagerste maskelænke 
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Opskrift: Der hækles med dobbelt tråd Rainbow og nål 4,5 

Med hvid/grå 

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

2. Hækl 2 fm i hver m hele vejen rundt. (16) 

3. Hækl ”1 fm i næste m, og 2 fm i næste”. Gentag ”til” omgangen rundt. (24) 

4. Hækl “1 fm i de næste 3 m, og 2 fm i næste” Gentag ”til” omgangen rundt. (30) 

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

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

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

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

9. Hækl fm rundt. (54) 

10. Hækl ”1 fm i de næste 8 m, og 2 fm i næste” Gentag ”til” omgangen rundt. (60) 

11. Hækl fm rundt. (60) 

12. Hækl fm rundt. (60) 

    

13. Skift til rød. Hækl fm rundt. (60) 

14. – 33. Hækl fm rundt. (60) 

Afslut med 1 km. Klip garnet 
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Hæl: 

Med hvid/grå 

1. 14 masker fra den sidst hæklede maske indsættes garnet med 1 km. Hækl 1 fm i de næste 28 

masker. (28) 

 
 

 

 

 

 

2. Vend med 1 lm og hækl 1 fm i alle masker. (28) 

3. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm, 2 fm sm, 1 fm i de næste 22 m, 2 fm sm, 1 fm i sidste m. (26) 

4. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i alle masker. (26) 

5. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm, 2 fm sm, 1 fm i de næste 20 m, 2 fm sm, 1 fm i sidste m. (24) 

6. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i alle masker. (24) 

7. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm, 2 fm sm, 1 fm i de næste 18 m, 2 fm sm, 1 fm i sidste m. (22) 

8. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i de næste 9 m, 2 fm sm, 2 fm sm, 1 fm i de sidste 9 m. (20) 

9. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm, 2 fm sm, 1 fm i de næste 14 m, 2 fm sm, 1 fm i sidste m. (18) 

10. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i de næste 7 m, 2 fm sm, 2 fm sm, hækl 1 fm i de sidste 7 m. (16) 

11. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm, 2 fm sm, hækl 1 fm i de næste 10 m, 2 fm sm, 1 fm i sidste m. (14) 

12. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i de næste 5 m, 2 fm sm, 2 fm sm, 1 fm i de sidste 5 m. (12) 

13. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm, 2 fm sm, 1 fm i de næste 6 m, 2 fm sm, 1 fm i sidste m. (10) 

14. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm, 2 fm sm x 4, 1 fm i sidste m. (6) 
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Sådan ser hælen ud nu.  

 
Sy enden sammen på vrangsiden. Din hæl er nu 
færdig.  

Skaft: 

Med rød 

1. Vend sokken og indsæt garnet som vist på billedet herunder.  Hækl 1 fm i 32 m frem til hvor 

hælen starter og hækl nu 14 fm langs den ene side af hælen, og 14 fm langs den anden side af 

hæl. (60)  

 
Vend sokken.  

 
Indsæt det røde garn.  

 
Hækl 1 fm i 32 m frem til hvor hælen starter. 

 
Hækl nu 14 fm langs den ene side af hælen 
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Og 14 fm langs den anden side af hælen. 

 

 

2. Hækl fm i alle masker rundt. (60) 

3. Hækl 2 fm sm, 1 fm i de næste 28 fm, 2 fm sm, 1 fm i de sidste 28 m (58) 

4. Hækl fm i alle masker rundt. (58) 

5. Hækl 2 fm sm, 1 fm i de næste 26 m, 2 fm sm, hækl 1 fm i de sidste 28 m. (56) 

6. Hækl fm i alle masker rundt (56) 

7. Hækl fm i alle masker rundt (56) 

8. Hækl 1 fm i de næste 13 m, 2 fm i næste. Hækl fm i de sidste 42 m. (57) 

9. Hækl fm i alle masker rundt (57) 

10. Hækl 1 fm i de næste 14 m, 2 fm i næste. Hækl 1 fm i de sidste 42 m. (58) 

11. Hækl fm i alle masker rundt (58) 

12. Hækl 1 fm i de næste 15 m, 2 fm i næste. Hækl 1 fm i de sidste 42 m. (59) 

13. Hækl fm i alle masker rundt. (59) 

14. Hækl 1 fm i de næste 16 m, 2 fm i næste. Hækl 1 fm i de sidste 42 m. (60) 

15. – 41. Hækl fm i alle masker rundt. (60) 

Afslut med 1 km. Klip garnet 
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Kant:  

Hækles med Fluffy Day dobbelt tråd og nål 4. 

1. Indsæt garnet som på billedet herunder. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm) Hækl stgm i alle masker 

rundt. Afslut med 1 km. (60) 

     

2. Vend nu arbejdet så du hækler inde fra sokken og ud. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm.) Hækl nu 

stgm i bml omgangen rundt. Afslut med 1 km. (60) 

  

3. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm) Hækl stgm omgangen rundt. Afslut med 1 km. (60) 

4. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm) Hækl stgm omgangen rundt. Afslut med 1 km. (60) 

5. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm) Hækl stgm omgangen rundt. Afslut med 1 km. (60) 

Klip garnet og hæft ender. 
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Ophæng:  

Med rød og nål 4,5 

1. Lav en lm række med 25 lm. I 2. lm fra nålen hækles 1 fm. Hækl fm rækken ud. (24) 

2. Vend med 1 lm. Hækl fm rækken ud. (24) 

3. Vend med 1 lm. Hækl fm rækken ud. (24) Klip og efterlad en snor til montering.  

    

    

Børst evt. kanten let med en børste for at få en lidt mere fluffy effekt frem.  
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