
Hæklet halstørklæde i 2 farver og flere 

strukturer 
 

 

 

Brug 2 forskellige garner gerne i blandinger af uld, akryl og bomuld, så 

det bliver lidt ”chunky”. Det ene tykkere end den anden. Brug også gerne 
forskellige farver, så du får et flot spil både med farver og strukturer.   

 

Start med det tyndeste garn – som dog også skal være lidt ”chunky” (her 
er det, det grå garn). 

 

1. Slå 20 luftmasker op på hæklenål nr. 5,5  

2. Vend med 2 luftmasker. *1 luftmaske. spring 1 maske over – 1 

stangmaske*. Gentag fra ** rækken ud.  

3. Vend med 2 luftmasker. *1 luftmaske – 1 stangmaske i 

luftmaskebuen fra forrige omgang*. Gentag fra ** rækken ud.  

4. Gentag række 3 til du har 110 rækker i alt. 

5. Vend med 1 luftmaske og hækl nu langs den ene langside: 2 

fastmasker i hvert ”hul”, så du får 220 fastmasker i alt.  

 

  



Skift til det tykkere garn (her er det, det orange garn) 

 

6. Vend med 1 luftmaske. Hækl nu fastmasker i hver anden maske 
(110 masker) 

7. Vend med 2 luftmasker. Hækl 1 stangmaske i hver fastmaske.  

8. Vend med 2 luftmasker. Hækl 1 stangmaske imellem 
stangmaskerne fra forrige række.  

9. Vend med 4 luftmasker. Hækl 1 dobbeltstangmaske imellem 
stangmaskerne på forrige række.  

10.Gentag række 9 i alt 5 gange mere.  

11.Luk af med en kædemaske. 

 

Frynser 

Klip garn til frynser af ca. 30 cm. Her har jeg brugt én farve i hver ende, 
men gør helt, som du vil.  

 

Med det tynde grå garn har jeg lavet frynser af 2 stykker garn, som 

foldes midt på, hvorefter jeg henter midten igennem halstørklædet med 
en hæklenål. Til sidst hentes de 4 ender igennem løkken.  

 

I den ende hvor jeg har brugt det tynde grå garn har jeg fordelt 35 
frynser.  

 

I enden med det tykkere orange garn har jeg lavet 28 frynser med kun 1 
stykke garn.  

 

Men gør, som du synes er pænest – den slags er jo altid lidt forskelligt 😊 

Klip enderne til, så de har den længde, du gerne vil have.  

  


