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Det skal du bruge: 

• Garn og hæklenål der matcher. (Jeg har lavet i både 8/4 (f.eks. May-
flower Cotton 8/4 Junior) og 8/8 (f.eks. Mayflower Cotton 8/8 Big) 
bomuldsgarn med henholdsvis 3 mm og 4 mm nål. Man kan også 
fint bruge andre garntyper – en stor hånd i Ribbon garn vil være 
sjov). Der går ca. 10 g 8/4 garn til en hånd. 

• Pude- eller bamsefyld
• Evt. maskemarkør
• Saks og stoppenål

Hvis du har problemer eller kommentarer til opskriften så råb endelig 
op! Min mailadresse er cecilie@cicitive.dk eller find mig på Facebook 
www.fb.com/cicitive eller Instagram www.instagram.com/cicitive 

#HÆKLETHÅNDTEGN



Først hækles fingre en for en. Der slås op i en magisk ring og hækles 
i omgange så der dannes en cylinder. Der hækles i spiral – altså ikke 
kædemaske og luftmaske mellem omgangene.

Tommelfinger (T): 8 fm i magisk ring, derefter 5 omgange (= i alt 40 
fm) Afslut med kædemaske og klip garnet.

Ringe- og langefinger (R og La): (to identiske): 6 fm i magisk ring, 
derefter 5 omgange (= i alt 30 fm) Afslut med kædemaske og klip gar-
net.

Pegefinger (P): 6 fm i magisk ring, derefter 4 omgange (= i alt 24 fm) 
Afslut med kædemaske og klip garnet.

Lillefinger (Li): 6 fm i magisk ring, derefter 3 omgange (= i alt 18 fm) 
OBS! Klip ikke garnet

Omg. 0:

Fingrene skal nu hækles sammen. Fortsæt fra lillefingeren over på rin-
gefingeren – her hækles tre masker, derefter tre masker på langefinge-
ren og seks masker hele vejen rundt på pegefingeren. Fortsæt tilbage 
på de resterende tre masker på langefingeren og tre masker på ringe-
fingeren og til sidst seks masker rundt om hele lillefingeren. Dermed 
har du første omgang på håndryg/-flade med 24 masker.



Omg. 1-3:

(Håndryg/-flade fortsættes som en cylinder-spiral. Ingen km og lm mel-
lem omgange.)

24 fm rundt tre omgange. (= i alt 72 fm)

OBS! Fyld fingrene. (Ikke nødvendigt i de små hænder)

Omg. 4:

Så skal tommelfingeren hækles med.

8 fm – hækl tommelfingeren med i næste 4 masker (der hækles i begge 
masker – både håndryg/-flade og tommelfingeren – se billede næste 
side) – 12 fm (24)



(Tommelfinger hækles med med 4 masker i både igangværende 

omgang og på tommelfingeren)

Omg. 5:

Resten af tommelfingeren hækles med.

8 fm – hækl i de resterende 4 masker på tommelfingeren – 12 fm (24)

OBS! Fyld tommelfingeren. (Ikke nødvendigt i de små hænder)



Omg. 6-7:

24 fm rundt to omgange. (= i alt 48 fm)

Omg. 8:
*10 fm, 2 fm sammen* gentag 2 gange (22)

Omg. 9:
*9 fm, 2 fm sammen* gentag 2 gange (20)

Omg. 10:
*2 fm sammen, 3 fm* gentag 4 gange (16)

Omg. 11:
1 fm, *1 fm, 2 fm sammen* gentag 5 gange (11)

Fyld hånden og afslut ved at hækle siderne sammen med fire fastma-
sker. Brug garnenden til at hæfte fingrene så de danner det håndtegn 
du vil kaste


