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Hæklet pandebånd i rib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Materialer: 

− Hæklenål nr. 5 

− Hobbii Baby Merino XL 

− Mayflower Kid Silk 

Forbrug: 

38/8 (40/9) 42/10 (44/11) g. Hobbii Baby 

Merino XL/Kid Silk 

 

Hæklefasthed: 

15 m x 14 omg = 10 x 10 cm i mønster, målt let 

strakt 

 

 

 

 

 

 

Mål: 

Omkreds: 45 (48) 51 (54) cm, giver sig 

4-6 cm i omkredsen 

 

Forkortelser: 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Omg: Omgang 

Fm: Fastmaske 

Sm: Sammen 

Stgm: Stangmaske 

Brstgm: Bagom relief stangmaske 

Frstgm: Forfra relief stangmaske 

Km: Kædemaske 
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Mønsteret er stangmasker der er hæklet skiftevis forfra og bagfra om stgm- stolpen på forrige omg.  

Mønsteret skal være deleligt med 4 m. 
Der hækles med 1 tråd Baby Merino XL, samt 1 tråd Kid Silk. 
 
Opskrift: 
Slå 68 (72) 76 (80) lm op. Saml omg med 1 km og lav 1 lm. 
Hækl 1 omg stgm og afslut med 1 km og 1 lm. 
 
Fortsæt i mønster, således: 

1. Hækl 1 stgm forfra omkring stolpen på den stgm du netop har lavet en km i. Hækl 1 stgm mere 
forfra, 2 stgm bagfra, *2 stgm forfra og 2 stgm bagfra*, gentag fra * til * omg rundt. Afslut med 1 

km og 1 lm. 

Gentag denne omg i alt 8 gange eller til arbejdet måler ca. 8 cm. Afslut og hæft ender. 
 

 
 
Midterstykke: 

1. Slå 7 lm op. I 2. lm fra nålen hækles 1 fm. Hækl fm rækken ud (6) 
2. Vend med 1 lm. Hækl fm rækken ud (6) 
3. Vend med 1 lm. Hækl fm rækken ud (6) 
4. Vend med 1 lm. Hækl fm rækken ud (6) 
5. Vend med 1 lm. Hækl fm rækken ud (6) 

6. Vend med 1 lm. Hækl fm rækken ud (6) 
7. Vend med 1 lm. Hækl fm rækken ud (6) 
8. Vend med 1 lm. Hækl fm rækken ud (6) 
9. Vend med 1 lm. Hækl fm rækken ud (6) 
10. Vend med 1 lm. Hækl fm rækken ud (6) Afslut og efterlad en lang snor til montering.  
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Monter nu stykket på pandebåndet, og sy det sammen på indersiden. Hæft ender.  
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