
Blå-muslings-maske nederdel til de små 

Af iinstagarn – Karla Bendixen 

 

Garn: ca. 80 g – Drops Baby Merino (+ evt. en lille rest i kontrastfarve til kant) 

Hæklenål: 3mm, 3,5mm, 4mm & 4,5mm 

Størrelse: ca. 3-6 mdr.  

 

Maske forkortelser: 

Lm – luftmaske 

Km – kædemaske  

Stgm – stangmaske  

Rstgm – relief stangmaske (slå evt. op på YouTube) 

Musm – muslingemaske (slå evt. op på YouTube) 

 

Note ift. størrelse: Nederdelen kan nemt laves i alle størrelser. Du kan slå et hvilket som helst 

antal luftmasker op, de skal bare kunne divideres med 4. Ribkanten & selve nederdelen hækler 

du så lang som du synes.  

Note ift. hæklenåle: Jeg har løbende hæklet med større og større nål for at få en slags 

”udtagning” i nederdelen og for at gøre mønstret mere og mere luftigt og smidigt. Jeg 

anbefaler at man til ribkanten bruger den str. nål der anbefales til det garn man bruger, og 

derefter går 0,5mm op i str. ved hvert skift.  

 

Start 

Der hækles oppefra og ned. Den lille kant oven på ribkanten hækles på til sidst 

Der hækles med 3mm og med den primære farve garn 

Slå 96 lm op og kæd sammen med en km i første lm (så du har en cirkel) 

1. omg: lav en stgm i hver lm. Slut hver omgang af, med en km i første stgm og start så næste 

omgang med 3 lm (tæller som første stgm) (96) 

2. omg: lav skiftevis en rstgm forfra og en rstgm bagfra om hver stgm hele omgangen rundt. 

(96) 

3.-7. omg: samme som 2. omg  



Skift til 3,5mm 

8. omg: lav en lm. Lav en fm i hver maske hele omgangen rundt. Kæd omgangen sammen med 

en km.  

Resten af nederdelen hækles i musm, og der hækles i spiral. Dvs. der ikke afsluttes efter hver 
omgang. De første par runder er lidt ”akavede” i sømmen men det retter sig selv ud meget fint.  

9. omg: lav en fm i første maske. Spring en maske over. Lav 5 stgm i næste maske. Spring en 

maske over. Lav en fastmaske i næste maske. Spring en maske over. Lav 5 stgm i næste 

maske… Fortsæt sådan med musm hele omgangen rundt. (24 musm) 

10. omg: der fortsættes med musm. Fm skal sidde i midterste stgm af musm fra forrige 

omgang og de 5 stgm hækles i fm mellem musm fra forrige omgange.  

11.-17. omg: samme som 10. omg 

Skift til 4mm 

18.-23. omg: samme som 10. omg 

Skift til 4,5mm 

24.-27. omg: samme som 10. omg 

Bryd garnet  

 

Kant i kontrastfarve 

Der hækles med 3,5mm  

Sæt garnet fast ved sømmen hvor du startede din ribkant. 

Lav en fm i første maske. Lav 3 lm. Lav en fm i første lm (3. 

lm fra nålen). Spring en maske over. Lav en fm i næste 

maske. Lav 3 lm. Lav en fm i første lm (3. lm fra nålen). 

Spring en maske over… Fortsæt sådan hele vejen rundt.  

Bryd garnet. 

 

Hæft alle ender og nyd din fine nederdel!  

 

Hvis du hækler min blå-muslings-maske nederdel vil jeg mega gerne se den. Send gerne et 

billede til mig eller tag mig på min instagram @iinstagarn <3  

 

 


