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Siggy Hue 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Materialer 
Hobbii Metallico fv. 3 
Hæklenål 5 
Pompon 11 cm 
 
 
Hæklefasthed 
Ca.14 m x 13 rk = 10 x 10 cm  
 
Forbrug ca. 80 (85)g 
 
  

Størrelse: S/M (L/XL) 
Omkreds: 52-54 (56-58)  
 
 
Forkortelser 
Lm: Luftmaske 
M: Maske 
Mr: Magisk ring 
Km: Kædemaske 
Hstm: Halvstangmaske 
Frstgm: Forfra reliefstangmaske 
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Obs: 
Hver omgang starter med 1 lm - Denne erstatter ingen maske og tælles ikke med.  
Hver omgang afsluttes med 1 km i første maske og ikke i lm.  
 
 
 

Opskrift – Billedvejledning findes nederst i opskriften 

Størrelse S/M 

1. Lav en mr. Lav 1 lm og hækl 12 stgm i ringen. Afslut med 1 km. (12) 

2. Lav 1 lm. “Hækl 1 stgm i første m og hækl 1 frstgm omkring stolpen på samme m”. Gentag “til” 
omgangen rundt. Afslut med 1 km. (24) 

3. Lav 1 lm. “Hækl 1 stgm i første m og hækl 1 frstgm omkring stolpen på samme m og den 
efterfølgende m”. Gentag “til” omgangen rundt. Afslut med 1 km. (36) 

4. Lav 1 lm. “Hækl 1 stgm i første m, hækl 1 frstgm omkring stolpen på første m og de 
efterfølgende 2 m”. Gentag “til” omgangen rundt. Afslut med 1 km. (48) 

5. Lav 1 lm. “Hækl 1 stgm i første m, hækl 1 frstgm omkring stolpen på første m og de 
efterfølgende 3 m”. Gentag “til” omgangen rundt. Afslut med 1 km. (60) 

6. Lav 1 lm. Hækl frstgm omgangen rundt. Afslut med 1 km. (60) 

Gentag fremgangsmåden som omgang 6 til din hue måler ca. 20-21 cm.  

Lav 1 lm. Hækl hstm omgangen rundt og afslut med 1 km. Klip garnet og hæft ender.  
 
 
 
 
Størrelse L/XL 

1. Lav en mr. Lav 1 lm og hækl 12 stgm i ringen. Afslut med 1 km. (12) 

2. Lav 1 lm. “Hækl 1 stgm i første m og hækl 1 frstgm omkring stolpen på samme m”. Gentag “til” 
omgangen rundt. Afslut med 1 km. (24) 

3. Lav 1 lm. “Hækl 1 stgm i første m og hækl 1 frstgm omkring stolpen på samme m og den 
efterfølgende m”. Gentag “til” omgangen rundt. Afslut med 1 km. (36) 

4. Lav 1 lm. “Hækl 1 stgm i første m, hækl 1 frstgm omkring stolpen på første m og de 
efterfølgende 2 m”. Gentag “til” omgangen rundt. Afslut med 1 km. (48) 

5. Lav 1 lm. “Hækl 1 stgm i første m, hækl 1 frstgm omkring stolpen på første m og de 
efterfølgende 3 m”. Gentag “til” omgangen rundt. Afslut med 1 km. (60) 

6. Lav 1 lm.  “Hækl 1 stgm i første m, hækl 1 frstgm omkring stolpen på første m og de 
efterfølgende 14 m”. Gentag “til” omgangen rundt. Afslut med 1 km. (64) 
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7. Lav 1 lm. Hækl frstgm omgangen rundt. Afslut med 1 km. (64) 

Gentag fremgangsmåden som omgang 7 til din hue måler 21-22 cm.  

Lav 1 lm. Hækl hstm omgangen rundt og afslut med 1 km. Klip garnet og hæft ender.  
 
 
Vejledning til mønsteret i huen 

 
1. Lav en mr. Lav 1 lm og hækl 12 stgm i ringen. 
Afslut med 1 km. (12) 

 
2. Lav 1 lm. “Hækl 1 stgm i første.  

 
3. Hækl 1 frstgm omkring stolpen på samme m”. 
En frstgm er en forfra relief-stangmaske som 
hækles forfra omkring stgm stolpen fra forrige 
omgang. Nålen her viser hvordan din stgm skal 
hækles forfra omkring stolpen.  

 
4. Sådan.  

http://www.tantetråd.dk/


 

Design By Tante Tråd – Copyright © 2021 – Alle rettigheder forbeholdes – www.tantetråd.dk 
 

 
5. “Hækl 1 stgm i næste m. 

 
6. Hækl 1 frstgm omkring stolpen på samme m”.  

 
7. Sådan.  

 
8. “Hækl 1 stgm i næste m og hækl 1 frstgm 
omkring stolpen på samme m”.  

 
9. Gentag “til” omgangen rundt. Afslut med 1 km. 
(24) 

 
10. Lav 1 lm. “Hækl 1 stgm i første m. 
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11. Hækl 1 frstgm omkring stolpen på samme m. 
  

 
12. Sådan. 

 
13. Hækl 1 frstgm omkring den efterfølgende 
m”.  

 
14. Sådan. 

 
15. “Hækl 1 stgm i næste m. 

 
16. Hækl 1 frstgm omkring stolpen på samme m. 
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17. Sådan. 

 
18. Hækl 1 frstgm omkring den efterfølgende 
m”.  

 
19.  “Hækl 1 stgm i næste m og hækl 1 frstgm 
omkring stolpen på samme m og den 
efterfølgende m”.  

 
20. Gentag “til” omgangen rundt. Afslut med 1 
km. (36) 

 
21. Lav 1 lm. “Hækl 1 stgm i første m. 

 
22. Hækl 1 frstgm omkring stolpen på første m. 

http://www.tantetråd.dk/


 

Design By Tante Tråd – Copyright © 2021 – Alle rettigheder forbeholdes – www.tantetråd.dk 
 

 
23. Sådan. 24. Hækl 1 frstgm omkring de efterfølgende 2 

m”.  

 
25. “Hækl 1 stgm i næste m, hækl 1 frstgm 
omkring stolpen på første m og de efterfølgende 
2 m”.  

 
26. Gentag “til” omgangen rundt. Afslut med 1 
km. (48) 

 
27. Gentag med udtagninger som beskrevet i 
opskriften.  
  

 
28. Følge opskriften med omgange uden 
udtagning.  
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29. Lav 1 lm, og hækl fm omgangen rundt. Afslut 
med 1 km.  

 
30. Klip garnet og hæft ender.  

Sæt pomponen ved at sy trykknappen fast i toppen af huen - Nu kan pomponen knappes på.  
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