
Krans med efterårets blade  

Ringen 
Lav en ring af en tyk metal-wire, som sættes sammen med tape:  
 
Jeg har brugt noget ståltråd fra min havekasse.  

 
Så skal der hækles!  
 
Du skal bruge 4 farver bomuldsgarn og en hæklenål str. 3.  
 
Hækl først om ringen: Hent garnet ved den ene tapede ende og hækl fastmasker 
hele vejen rundt til den anden tapede ende.  
 
Hækl bladene i 3 farver og 3 størrelser:  

 
 
I hver farve hækles 2 små, 2 mellem og 1 stor.  

 



 
Alle blade startes på samme måde:  
 

Lille blad  
 
7 luftmasker  
 
Række 1: Spring 1. maske over. Hækl 1  
kædemaske og så 5 fastmasker. 
 
Fortsat langs den anden side.  
 
2 luftmasker. Hækl 2 stangmasker. 1 halvstangmaske. 1 fastmaske. 1 kædemaske. 
 
Du har nu hæklet et lille blad. Bryd garnet eller fortsæt til et mellem blad:  
 

Mellem blad  
 
Række 2: Hækl 3 luftmasker. Spring 1 maske over. Hækl 5 fastmasker.  
 
Hækl 1 kædemaske i luftmaske-kæden.  
 
Fortsat langs den anden side.  
 
Hækl 2 luftmasker. Hækl 2 stangmasker.  
1 halvstangmaske. 1 fastmaske. 1 kædemaske.  
 
Du har nu hæklet et mellem blad. Bryd garnet eller fortsæt til et stort blad:  
 

Stort blad 
 
Række 3: Hækl 3 luftmasker. Spring 1 maske over. Hækl 3 fastmasker.  
Hækl 2 fastmasker i samme maske.  
Hækl 1 fastmaske. Hækl 2 fastmasker i samme maske. 
 
Hækl 1 kædemaske i luftmaske-kæden.  
 
Fortsat langs den anden side. 
 

 



Hækl 3  luftmasker. Spring 1 maske over  
Hækl 2 kædemasker tilbage.  
Hækl 1 kædemaske i luftmaske-kæden. 
 
Nu har du hæklet stilken.  
 
Hækl 2 luftmasker. Hækl 1 stangmaske.  
Hækl 2 stangmasker i samme maske. Hækl 1 halvstangmaske. Hækl 1 fastmaske. 
 
Hækl 3 luftmasker. Hækl 1 kædemaske i luftmaske-kæden fra forrige runde. Bryd 
garnet.  
 

Så mangler bare lige det sidste  
 
Sy nu de små og mellem blade fast på det korte stykke af kransen, hvor du ikke har 
hæklet fastmasker. Det blive bunden.  
 
Sy de store blade på for oven og træk et stykke garn igennem midt for til at hænge 
den op med. Voila. Efterår!  
 

 
 

 


