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Hæklet garn taske – Tone i Tone 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

 Hæklenål nr. 4 

 Hobbii Rainbow Cotton 8/4 – Dobbelt tråd 

– 4 forskellige farver 

 

Mål: Ca. 

Bund, diameter: 17 cm 

Omkreds: 54 cm 

Højde: 16 cm 

 

Forbrug: Ca. 

- Farve 1 -Lys jeans – 028 - 70g 

- Farve 2 – Lys blå 027 – 35g 

- Farve 3 – Sart lys blå 026 – 35g 

- Farve 4– Hvid 001 –35g 

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

Mr: Magisk ring 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Km: Kædemaske 

Fm: Fastmaske 

Dfm: Dybfastmaske 
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Opskrift:  

Der hækles med dobbelt tråd. 

Bund: 

1. Med farve 1. Lav 1 mr, og hækl 6 fm ned i ringen (6) 

2. Hækl 2 fm i alle masker rundt (12) 

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

4. Hækl ”1 fm i de næste 2 m, 2 fm i den efterfølgende m” Gentag ”til” omgangen rundt (24) 

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

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

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

8. Hækl ”1 fm i de næste 6 m, 2 fm i den efterfølgende m” Gentag ”til” omgangen rundt (48) 

9. Hækl ”1 fm i de næste 7 m, 2 fm i den efterfølgende m” Gentag ”til” omgangen rundt (54) 

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

11. Hækl ”1 fm i de næste 9 m, 2 fm i den efterfølgende m” Gentag ”til” omgangen rundt (66) 

12. Hækl ”1 fm i de næste 10 m, 2 fm i den efterfølgende m” Gentag ”til” omgangen rundt (72) 

13. Hækl ”1 fm i de næste 11 m, 2 fm i den efterfølgende m” Gentag ”til” omgangen rundt (78) 

14. Hækl ”1 fm i de næste 12 m, 2 fm i den efterfølgende m” Gentag ”til” omgangen rundt (84) 

15. Hækl ”1 fm i de næste 13 m, 2 fm i den efterfølgende m” Gentag ”til” omgangen rundt (90)             

16. Hækl ”1 fm i de næste 14 m, 2 fm i den efterfølgende m” Gentag ”til” omgangen rundt (96)                   

17. Hækl ”1 fm i de næste 15 m, 2 fm i den efterfølgende m” Gentag ”til” ialt 5 gange. Hækl 1 fm i de 

sidste 16 (101) 

18. Hækl 1 fm i alle masker omgangen rundt (101) 
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Sider: 

Se billedvejledning til mønsteret lidt længere nede i opskriften. 

 

1. Fortsæt med farve 1.  Hækl " 1dfm, 1 fm i næste m" Gentag "til" omgangen rundt, afslut med 1 

dfm. (101)  

2.  Hækl "1 fm, 1 dfm i næste m" Gentag "til" omgangen rundt, afslut med 1fm. (101) 

Gentag omgang 1 og 2 i alt 14 gange. (28 omgange i alt), men skift farve som beskrevet herunder.  

 

Tone i Tone:  

Tone i tone effekten skabes ved at skifte farve på følgende måde:  

Hækl 8 omgange med skiftevis fm, og dfm med farve 1.  

Skift den ene tråd ud med farve 2, så du nu hækler med farve 1 og 2. Hækl 3 omgange.  

Skift så du nu kun har farve 2. Hækl 6 omgange.  

Skift den ene tråd ud med farve 3, så du nu hækler med farve 2 og 3. Hækl 3 omgange.  

Skift så du nu kun har farve 3. Hækl 6 omgang.  

Skift den ene tråd ud med farve 4, så du nu hækler med farve 3 og 4. Hækl 2 omgange. Nu skal hanken 

hækles.  
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Mønster vejledning: 

 
1. Din bund er netop hæklet færdig. Og siderne 

skal nu hækles med skiftevis dfm og fm. Dette 

gøres på følgende måde: En dfm hækles som 

en alm. fm, men i masken under. Nålen her 

markerer hvor din dfm skal hækles.  

 
2. Sådan. Der er nu hæklet 1 dfm 

 
3. Hækl 1 fm som normalt ved siden af. 

 

 
4. Sådan.  

 
5. Næste maske er igen en dfm. Den hækles som 

en normal fm men i masken under. (Nålen 

markerer her hvor din dfm skal hækles) 

 
6. Sådan.  
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7. Hækl 1 fm som normalt ved siden af.  

 

 
8. Sådan. Dette gentages omgangen rundt.  

 
9. Gentag omgangen rundt, og afslut med 1 dfm.  

 
10. Når du skal hækle din næste omgang, hækles 

der modsat, så du starter omgangen med 1 fm, 

efterfulgt af 1 dfm. Dvs. at du hækler fm i dfm 

fra forrige omgang, og dfm i fm fra forrige 

omgang. Sådan gentages de 2 omgange som 

beskrevet i opskriften.  

 

 

 

Hank: 

1. Fortsæt med 1 tråd farve 3 og 1 tråd farve 4. Hækl skiftevis 1 dfm og 1 fm i de næste 16 m. Hækl 

km i de næste 18 m. Nu hækles der skiftevis 1 dfm og 1 fm i de næste 33m. (Der hækles 1 dfm i 

sidste m.) I de efterfølgende 18 m hækles der km. Hækl skiftevis fm og dfm i de sidste 16 m.  
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1. Hækl skiftevis 1 dfm og 1 fm i de næste 16 m.  

 
2. Hækl km i de næste 18 m.  
 

 
3. Nu hækles der skiftevis 1 dfm og 1 fm i de 

næste 33m. (Der hækles 1 dfm i sidste m.)  

 

 
4. I de efterfølgende 18 m hækles der km. 

 
5.  Hækl skiftevis fm og dfm i de sidste 16 m. 

 

 

2. Skift nu farve så der kun hækles med farve 4. Hækl skiftevis 1 fm og 1 dfm i de næste 16 m. Lav 

18 lm, og spring over de 18 km. Nu hækles der skiftevis 1 fm og 1 dfm i de næste 33 m. (Der 

hækles 1 fm i sidste m.) Lav 18 lm, og spring over de 18 km.  Hækl skiftevis dfm og fm i de sidste 

16 m. 
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1. Hækl skiftevis 1 fm og 1 dfm i de næste 16 m.  

 

 
2. Lav 18 lm. 

 
3. Spring over de 18 km.  

 
4. Nu hækles der skiftevis 1 fm og 1 dfm i de 

næste 33 m. (Der hækles 1 fm i sidste m.) 

 

 
5. Lav 18 lm,  

 
6. og spring over de 18 km.   
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7. Hækl skiftevis dfm og fm i de sidste 16 m. 

 

 

 

 

3. Hækl nu skiftevis dfm og fm i de næste 16m. Hækles 1 fm i de 18 lm. Hækl skiftevis dfm og fm i de 

næste 33 m. (Der hækles 1 dfm i sidste m.) Hækl 1 fm i de 18 lm. Hækl skiftevis fm og dfm i de 

sidste 16 m.   

 
1. Hækl skiftevis dfm og fm frem til de 18 lm.  

 
2. Hækl 1 fm i hver lm.  

 

 
3. Hækl skiftevis dfm og fm i de næste 33 m. 

(Der hækles 1 dfm i sidste m.) 

 
4. Hækl 1 fm i hver lm.  
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5. Hækl skiftevis fm og dfm i de sidste 16 m. 

 

 

 

4. Hækl skiftevis 1 fm og 1 dfm omgangen rundt, afslut med 1 fm.  

5. Hækl skiftevis 1 dfm og 1 fm omgangen rundt og afslut med 1dfm.  

6. Hækl skiftevis 1 fm og 1 dfm omgangen rundt, afslut med 1 fm.  

7. Hækl skiftevis 1 dfm og 1 fm omgangen rundt og afslut med 1dfm. Klip garnet og hæft ender.    
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