
Juletræ med boblemasker 

 

 

Ca. 8 cm højt. 

Det skal du bruge: 

Hæklenål nr. 2,5 

Garn i den helt rigtige farve (du bestemmer selv) 

En vinprop - den kan godt undværes, men det giver lige lidt ekstra. 

 

Det skal du kunne: 

Fastmasker. Find vejledning her: https://www.garnstudio.com/video.php?id=24&lang=dk 

Boblemasker. Find vejledning her: https://tantetraad.dk/project/boblemasker/ 

Magisk ring. Find vejledningen her: https://www.garnstudio.com/video.php?id=98&lang=dk 

 

Sådan gør du:  

Start med 4 fastmasker i en magisk ring. 

Arbejdet hækles i runder, så træet vokser oppefra og ned. 

 

Runde 1: 4 fastmasker 

Runde 2: *2 fastmasker i samme maske, 1 fastmaske* Gentag ** 1 gang mere (i alt 6 fastmasker) 

https://www.garnstudio.com/video.php?id=24&lang=dk
https://tantetraad.dk/project/boblemasker/
https://www.garnstudio.com/video.php?id=98&lang=dk


Runde 3: *1 fastmaske, 1 boblemaske* Gentag ** 2 gange mere (3 boblemasker og 3 fastmasker) 

Runde 4: hækl 2 fastmasker i hver maske (i alt 12 fastmasker) 

Runde 5: *1 fastmaske, 1 boblemaske* Gentag ** 5 gange mere (i alt 6 boblemasker og 6 
fastmasker) 

Runde 6: *2 fastmasker i samme maske, 1 fastmaske* Gentag ** 5 gange mere (i alt 18 fastmasker) 

Runde 7: *1 fastmaske, 1 boblemaske* Gentag ** 8 gange mere (i alt 9 boblemasker og 9 
fastmasker) 

Runde 8: *2 fastmasker i samme maske, 1 fastmaske i de næste 2 fastmasker* Gentag ** 5 gange 
mere (i alt 24 fastmasker) 

Runde 9: *1 fastmaske, 1 boblemaske* Gentag ** 11 gange mere (i alt 12 boblemasker og 12 
fastmasker) 

Runde 10: 24 fastmasker 

Runde 11: *1 fastmaske, 1 boblemaske* Gentag ** 11 gange mere (i alt 12 boblemasker og 12 
fastmasker) 

 

Gentag runde 10 og 11 4 gange mere, så der er 6 runder med 12 boblemasker. 

 

Runde 21: *2 fastmasker sammen, 1 fastmaske* Gentag ** 5 gange mere (18 fastmasker i alt) 

Runde 22: *2 fastmasker sammen* Gentag ** 5 gange mere (12 fastmasker i alt) 

 

Luk af og hæft enderne. Træk træet i i form, så det bliver mindre rundt og mere juletræs-agtigt og 
sæt det på en prop. Afhængig af størrelsen, skal det måske krænge ned over, men det kan godt lade 
sige gøre med de fleste. Også de store champagnepropper. 

 

Sæt det eventuelt fast med en lille klat lim, hvis proppen ikke er så stor. 

 


