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 Dekorationskugler 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

 Hæklenål nr. 2,5 eller 3 

 Rainbow Cotton 8/4 

 Nora Madeira Effektgarn  

 Styropor kugler størrelse 3 & 4 

 Blomsterpinde/spyd 

Mål: 3 og 4 cm i diameter 

 

Køb garnet her 

http://shop.hobbii.dk/haeklet-

dekorationskugler  

 

 

 

 

Forkortelser: 

Mr: Magisk ring 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

 

Forbrug:  

Størrelse 3 – Bomuld 3-4 g. / Nora 2-3 g. 

Størrelse 4 – Bomuld 5-6 g. / Nora 3-4 g. 

http://www.tantetråd.dk/
http://shop.hobbii.dk/haeklet-dekorationskugler
http://shop.hobbii.dk/haeklet-dekorationskugler
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Opskrift – Kugle 3 med bomuld: Se vejledning nederst i opskriften 

1. Med bomuld - Lav en magisk ring, og hækl 6 fm i ringen (6) 

2. Hækl 2 fm i hver m rundt (12) 

3. Hækl “1 fm, 2 fm i næste m” Gentag ”til” rundt (18) 

4. Hækl “1 fm i næste 2 m, 2 fm i næste m” Gentag ”til” rundt (24) 

5. Hækl fm omgangen rundt (24) 

6. Hækl fm omgangen rundt (24) 

7. Hækl fm omgangen rundt (24) 

8. Hækl fm omgangen rundt (24) 

9. Hækl fm omgangen rundt (24) 

10. Hækl “1 fm i de næste 2 m, 2 sammen” Gentag ”til” rundt (18) Her sættes kuglen i, og der 

hækles rundt om den. 

11. Hækl “1 fm i næste m, 2 fm sammen” Gentag ”til” rundt (12) 

12. Hækl ”2 fm sammen” Gentag ”til” omgangen rundt (6) Sy hullet til og hæft enden.  

 

 

Opskrift – Kugle 4 med bomuld: Se vejledning nederst i opskriften. 

1. Med bomuld - Lav en magisk ring, og hækl 6 fm i ringen (6) 

2. Hækl 2 fm i hver m rundt (12) 

3. Hækl “1 fm, 2 fm i næste m” Gentag ”til” rundt (18) 

4. Hækl “1 fm i næste 2 m, 2 fm i næste m” Gentag ”til” rundt (24) 

5. Hækl ”1 fm i næste 3 m, 2 fm i næste m” Gentag ”til” rundt (30) 

6. Hækl ”1 fm i næste 4 m, 2 fm i næste m” Gentag ”til” rundt (36) 

7. Hækl fm omgangen rundt (36) 

8. Hækl fm omgangen rundt (36) 

9. Hækl fm omgangen rundt (36) 

10. Hækl fm omgangen rundt (36) 

11. Hækl fm omgangen rundt (36) 

12. Hækl “1 fm i de næste 4 m, 2 fm sammen” Gentag ”til” rundt (30) Her sættes kuglen i, og der 

hækles rundt om den. 

13. Hækl “1 fm i de næste 3 m, 2 fm sammen” Gentag ”til” rundt (24) 

14. Hækl “1 fm i de næste 2 m, 2 sammen” Gentag ”til” rundt (18) 

15. Hækl “1 fm i næste m, 2 fm sammen” Gentag ”til” rundt (12) 

16. Hækl ”2 fm sammen” Gentag ”til” omgangen rundt (6) Sy hullet til og hæft enden.  
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Opskrift – Kugle 3 med Nora: Se vejledning nederst i opskriften 

1. Med Nora - Lav en magisk ring, og hækl 6 fm i ringen (6) 

2. Hækl 2 fm i hver m rundt (12) 

3. Hækl “1 fm, 2 fm i næste m” Gentag ”til” rundt (18) 

4. Hækl “1 fm i næste 2 m, 2 fm i næste m” Gentag ”til” rundt (24) 

5. Hækl ”1 fm i næste 3 m, 2 fm i næste m” Gentag ”til” rundt (30) 

6. Hækl fm omgangen rundt (30) 

7. Hækl fm omgangen rundt (30) 

8. Hækl fm omgangen rundt (30) 

9. Hækl fm omgangen rundt (30) 

10. Hækl fm omgangen rundt (30) 

11. Hækl fm omgangen rundt (30) 

12. Hækl fm omgangen rundt (30) 

13. Hækl “1 fm i de næste 3 m, 2 fm sammen” Gentag ”til” rundt (24) Her sættes kuglen i, og der 

hækles rundt om den. 

14. Hækl “1 fm i de næste 2 m, 2 sammen” Gentag ”til” rundt (18) 

15. Hækl “1 fm i næste m, 2 fm sammen” Gentag ”til” rundt (12) 

16. Hækl ”2 fm sammen” Gentag ”til” omgangen rundt (6) Sy hullet til og hæft enden.  

 

 

Opskrift – Kugle 4 med Nora: Se vejledning nederst i opskriften. 

1. Med Nora - Lav en magisk ring, og hækl 6 fm i ringen (6) 

2. Hækl 2 fm i hver m rundt (12) 

3. Hækl “1 fm, 2 fm i næste m” Gentag ”til” rundt (18) 

4. Hækl “1 fm i næste 2 m, 2 fm i næste m” Gentag ”til” rundt (24) 

5. Hækl ”1 fm i næste 3 m, 2 fm i næste m” Gentag ”til” rundt (30) 

6. Hækl ”1 fm i næste 4 m, 2 fm i næste m” Gentag ”til” rundt (36) 

7. Hækl ”1 fm i næste 5 m, 2 fm i næste m” Gentag ”til” rundt (42) 

8. Hækl fm omgangen rundt (42) 

9. Hækl fm omgangen rundt (42) 

10. Hækl fm omgangen rundt (42) 

11. Hækl fm omgangen rundt (42) 

12. Hækl fm omgangen rundt (42) 

13. Hækl fm omgangen rundt (42) 

14. Hækl fm omgangen rundt (42) 

15. Hækl fm omgangen rundt (42) 

16. Hækl “1 fm i de næste 5 m, 2 fm sammen” Gentag ”til” rundt (36) Her sættes kuglen i, og der 

hækles rundt om den. 

17. Hækl “1 fm i de næste 4 m, 2 fm sammen” Gentag ”til” rundt (30) 

 

18. Hækl “1 fm i de næste 3 m, 2 fm sammen” Gentag ”til” rundt (24) 

http://www.tantetråd.dk/
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19. Hækl “1 fm i de næste 2 m, 2 sammen” Gentag ”til” rundt (18) 

20. Hækl “1 fm i næste m, 2 fm sammen” Gentag ”til” rundt (12) 

21. Hækl ”2 fm sammen” Gentag ”til” omgangen rundt (6) Sy hullet til og hæft enden.  

 

 

 

Vejledning:  

 
1. Efter den første omgangs indtagninger  

 
2. sættes kuglen i.  
 

 
3. Der hækles nu videre omkring den.  

 
4. Sy hullet sammen, og hæft enden.  
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5. Sæt blomsterpinden/spyddet i kuglen 

 
6. De er nu klar til at dekorere dit hjem 😊  
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