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Valket Kosmetikpung 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

 Hæklenål nr. 7 

 Happy sheep Woolpower 

 Lynlås 25 cm 

 “My lifestyle” mærke fra Go Handmade 

 Evt. Tekstil lim 

 Evt. lædersnor til vedhæng 

 

Mål:  Ca. 22-23 cm bred og ca. 17 cm høj 

 

Hæklefasthed:  

12 m x 10 rk = 10 x 10 cm før filtning 

 

Forbrug: Ca. 135g pr. stk.  

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Hstm: Halvstangmaske 
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Opskrift:  

Start med at slå 34 lm op.  

1. I 2. lm fra nålen hækles 1 hstm. Hækl hstm i alle lm rækken ud (33) 

2. Vend med 1 lm. Hækl hstm rækken ud (33) 

3. Vend med 1 lm. Hækl 2 hstm i første m, 1 hstm i de næste 31 m. Hækl 2 hstm i sidste m. (35) 

4. Vend med 1 lm. Hækl hstm rækken ud (35) 

5. Vend med 1 lm. Hækl 2 hstm i første m, 1 hstm i de næste 33 m. Hækl 2 hstm i sidste m. (37) 

6. Vend med 1 lm. Hækl hstm rækken ud (37) 

7. Vend med 1 lm. Hækl 2 hstm i første m, 1 hstm i de næste 35 m. Hækl 2 hstm i sidste m. (39) 

8. Vend med 1 lm. Hækl hstm rækken ud (39) 

9. Vend med 1 lm. Hækl 2 hstm i første m, 1 hstm i de næste 37 m. Hækl 2 hstm i sidste m. (41) 

10. Vend med 1 lm. Hækl hstm rækken ud (41) 

11. Vend med 1 lm. Hækl 2 hstm i første m, 1 hstm i de næste 39 m. Hækl 2 hstm i sidste m. (43) 

12. Vend med 1 lm. Hækl hstm rækken ud (43) 

13. Vend med 1 lm. Hækl 2 hstm i første m, 1 hstm i de næste 41 m. Hækl 2 hstm i sidste m. (45) 

14. Vend med 1 lm. Hækl hstm rækken ud (45) 

15. Vend med 1 lm. Hækl 2 hstm i første m, 1 hstm i de næste 43 m. Hækl 2 hstm i sidste m. (47) 

16. Vend med 1 lm. Hækl hstm rækken ud (47) 

17. Vend med 1 lm. Hækl 2 hstm i første m, 1 hstm i de næste 45 m. Hækl 2 hstm i sidste m. (49) 

18. Vend med 1 lm. Hækl hstm rækken ud (49) 

19. Vend med 1 lm. Hækl 2 hstm i første m, 1 hstm i de næste 47 m. Hækl 2 hstm i sidste m. (51) 

20. Vend med 1 lm. Hækl hstm rækken ud (51) 

21. Vend med 1 lm. Hækl hstm rækken ud (51) 

22. Vend med 1 lm. Hækl hstm rækken ud (51) 

23. Vend med 1 lm. Hækl km i de første 9 m. Hækl 1 hstm i de næste 33 m. (33) (Efterlad de sidste 

9m) 

24. Vend med 1 lm. Hækl hstm rækken ud (33) 

Gentag række 24 i alt 29 gange. Klip garnet, og hæft ender. 
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Monterings – Vejledning:  

 
1. Sådan ser dit arbejde nu ud, og er klar til at 

blive syet sammen.  
 

 
2. Sy pungen sammen, så der dannes en bund: 

Stykket med udtagninger som er blevet lukket 
af foldes op langs siden på det lange stykke. 
 

 
3. Dette bliver taskens bund. 

 
4. Fortsæt sammensyningen langs den skrå kant. 
 

 
5. Gentag på den anden side. Tasken er nu syet 

sammen, og klar til vask 
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Filtning:  

OBS: Filtning varierer meget fra maskine til maskine. 

Vaks pungen ved et alm vaskeprogram ved 40 grader i vaskemaskinen. (Ikke kvik program eller kort 

vask.) Er den ikke filtet nok, kan man med fordel give den en tur mere. Jeg har vasket den ved 40 

grader (60 minutters vask). Ret den ud/form den som du vil have den skal se ud, mens den er våd. Lad 

den tørre. 

Montering af tilbehør: 

 
1. Ret den ud/form den som du vil have den skal 

se ud, mens den er våd. Lad den tørre. 
 

 
2. Sy eller lim evt. et lille lækkert handmade 

mærke fast på pungen i nederste hjørne.  

 
3. Sy din lynlås i, og sæt evt. et lille stykke 

lædersnor i som vedhæng.  
 

 
4. Din pung er nu klar til brug 😊  
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