
Englebasser  
 

Materiale: 

 Bomuldsgarn  

 Hæklenål nr. 2,5 

 Fyld  

 Nål  

 

Kroppen:  

1. Slå 21 luftmasker op  

2. Spring første maske over og hækl fastmasker rækken ud (20 masker)  

3. Fortsæt på modsat side, så du har 40 masker ialt.  

4. Hækl fastmasker rækken rundt i alt 20 gange. Bryd garnet.  

5. Sy kanten sammen på tværs, så du får en trekant, og fyld den undervejs. 

 

Vinger: 

Den store vingedel: 

1. Hækl 4 fastmasker i en magisk ring 

2. *2 fastmasker I samme maske, 1, fastmaske* Gentag **1 gang (6 masker) 

3. *2 fastmasker I samme maske, 1 fastmaske, 1 fastmaske* Gentag **1 gang (8 masker).  

4. Bryd garnet  

Den lille vingedel:  

1. Hækl 4 fastmasker i en magisk ring 

2. *2 fastmasker I samme maske, 1, fastmaske* Gentag ** 1 gang (6 masker).  

3. Bryd garnet 

 

 Fold begge vingedele sammen, så de bliver flade, og hækl med fastmaske den første vingedels 3. 
række sammen.  

 Fortsæt med den anden vingedel, så de to vingedele hækles sammen. Ialt 7 masker.  

 Vend med 1 luftmaske og hækl fastmasker rækken tilbage (7 masker).  

 Bryd garnet.  

 

Gentag, så du har 2 vinger.  



 

Stjerne:  

Stjernen er fundet her: http://garngrammatik.dk/gratis-haekleopskrifter/haeklet-pynt/flad-stjerne/ 

 

Montering:  

 Sy vingerne fast på ryggen, som du synes, det ser bedst ud.  

 Broder øjne på.  

 Klip garn i passende længder til håret – gerne lidt langt, så du kan klippe det til.  

 Tag din hæklenål og stik den igennem en maske, hvor du gerne vil have håret. Læg det afklippede 
garn sammen i ca. 4-5 stykker og fold det på midten. Træk garnet igennem masken med 
hæklenålen, så du får en løkke og træk enderne igennem løkken, så de sidder fast. Fortsæt sådan 
en 3-4 gange.  

 Sy stjernen fast på siden af englen, så den holder sammen på håret. Klip håret til.  

 Sæt eventuelt en løkke i, så den kan hænge.  

  

http://garngrammatik.dk/gratis-haekleopskrifter/haeklet-pynt/flad-stjerne/

