
Farverige vimpler 
 

 

 

Det skal du bruge:  

Hæklenål nr. 3 

Bomuldsgarn i de helt rigtige farver (du bestemmer selv) 

  

Det skal du kunne:  

Kædemasker   

Luftmasker   

Fastmasker   

Stangmasker   

 

Hækl lige så mange, som du har lyst til og alle de farver, du bedst kan lide. Her har jeg brugt 

lysegrøn som ”grundfarve” til hver anden vimpel og de øvrige i 5 forskellige farver.  

 

 



Sådan gør du: 

 

Slå 22 luftmasker op med din yndlingsfarve garn.  

1. Hækl en stangmaske i 3. maske fra nålen.  Hækl i alt 20 stangmasker (luftmaskerne tæller ikke 

med).  

 

2. Hækl 2 luftmasker til at vende med – tæller ikke med. Tag 1 maske ind og hækl derpå 16 

stangmasker og afslut med at tage 1 maske ind.  

I alt 18 stangmasker.  

  

3. Hækl 2 luftmasker til at vende med – tæller ikke med.  Hækl i alt 18 stangmasker.  

 

4. Hækl 2 luftmasker til at vende med – tæller ikke med. Tag 1 maske ind og hækl derpå 14 

stangmasker og afslut med at tage 1 maske ind.  

I alt 16 stangmasker.  

5. Hækl 2 luftmasker til at vende med – tæller ikke med.  Hækl i alt 16 stangmasker.  

 

Gentag til du har 2 masker tilbage. Hækl 1 kædemaske og bryd garnet.  

 

Sådan hækler du dem sammen til en fejende flot ranke  

Slå 30 luftmasker op og hækl derefter fastmasker i toppen af den første vimpel.  

Slå derefter 10 luftmasker op og hækl fastmasker i næste vimpel.  

Fortsæt til du har hæklet fastmasker i alle vimpler – med 10 luftmasker imellem hver vimpel.   

Hækl til sidst 40 luftmasker. Vend og hækl 1 kædemaske i 11. maske fra nålen og hækl fastmasker 

hele vejen tilbage.  

Hækl 10 luftmasker og afslut med en kædemaske i den sidste fastmaske fra omgangen før.  

Bryd garnet og hæft enderne.  

Nu skulle du gerne stå med en ranke med en løkke i hver ende, så den kan hænges op alle de 

steder, der er brug for fejring! 


