
Hjerte til kort  
 

 
 
Det skal du bruge: 
Hæklenål nr. 3 
Bomuldsgarn i ønsket farve  
 
 
Det skal du gøre: 
Slå 20 luftmasker op. 
 
Række 1: spring første maske over og hækl derefter 19 fastmasker rækken ud. 
 
Række 2-5: Vend med 1 luftmaske og hækl 19 fastmasker. 
 
Række 6: Vend med 1 luftmaske og hækl 9 fastmasker. Hækl 1 boblmaske. 9 
fastmasker.  
 
Alle ulige rækker: Vend med 1 luftmaske og hækl 19 fastmasker.  



 
Række 8: Vend med 1 luftmaske og hækl 8 fastmasker. Hækl 1 boblmaske. 1 
fastmaske. 1 boblmaske. 8 fastmasker.  
 
Række 10: Vend med 1 luftmaske og hækl 7 fastmasker. Hækl 1 boblmaske. 3 
fastmasker. 1 boblmaske. 7 fastmasker.  
 
Række 12: Vend med 1 luftmaske og hækl 6 fastmasker. Hækl 1 boblmaske. 5 
fastmasker. 1 boblmaske. 6 fastmasker.  
 
Række 14: Vend med 1 luftmaske og hækl 5 fastmasker. Hækl 1 boblmaske. 7 
fastmasker. 1 boblmaske. 5 fastmasker.  
 
Række 16: Vend med 1 luftmaske og hækl 4 fastmasker. Hækl 1 boblmaske. 9 
fastmasker. 1 boblmaske. 4 fastmasker.  
 
Række 18: Vend med 1 luftmaske og hækl 4 fastmasker. Hækl 1 boblmaske. 4 
fastmasker. 1 boblmaske. 4 fastmasker. 1 boblmaske. 4 fastmasker.  
 
Række 20: Vend med 1 luftmaske og hækl 6 fastmasker. Hækl 1 boblmaske. 5 
fastmasker. 1 boblmaske. 6 fastmasker.  
 
Række 21-24 : Vend med 1 luftmaske og hækl 19 fastmasker. 
 
Luk af og hæft garnet.  
 

Sådan laver du kortet  
Brug en cornflakes-æske og klip æsken over midt på forsiden.  
 
 
Så bruger du folden ved “gavl-siden” som kortets fold og klipper kortet så det er 10 x 
8 cm, når det er foldet sammen.  



 
 
Brug den grå side som kortets yderside og lim papir indeni, så det dækker den ellers 
så spændende varedeklaration. Fold papiret dobbelt, hvis du, ligesom jeg, bruger det 
billige tynde kopipapir.  
 
Lim til sidst dit lille fine hjerte på. Og bum! Værsgo at gi’ kærligheden videre.  
 
 


