
Opskrift 4509 Hæklet barnevognstæppe 

 
Tæppe – hækles frem og tilbage: Lav en rk lm på 130 lm. Vend med 2 lm. 
Hækl 1 rk hstgm. Lav 1.hstgm i 3.lm (dvs. efter de 2 vende-m) (= 130 m). 
Vend med 2 lm efter hver rk og begynd mønstret i forrige rk’s sidste m. 
Fortsæt i sildebensmønster og lav 88 rk sildeben. 
Slut med 1 rk hstgm. 
 
Kant – hækles rundt: Placér 1 markør ved hvert hjørne, og begynd kanten i øverste 
højre hjørne således: Sæt garnet til og lav 2 lm (tæller som 1 stgm), 1 stgm. Lav nu 1 
stgm i hver m indtil næste hjørne, hvor der laves 4 stgm i hjørne-m. Langs siden 
hækles 2 stgm i hver rk. Hækl hele vejen rundt om tæppet og slut med 2 stgm i 
1.hjørne-m i øverste højre hjørne. Luk omg med 1 km.  
Lav nu 3 omg fm i bagerste maskeled – pas på ikke at stramme kanten. 
*Vend og lav 1 omg hstgm – lav 2 stgm i hver hjørne-m, luk omg med 1 km*, gentag 
*-*. 
Lav en omg fm i bagerste maskeled – lav 2 fm i hver hjørne-m – luk omg med 1 km. 
Afslut med 1 omg picot således: 1 fm i 1.m, *3 lm, 1 fm i 3.m fra nålen (den 1.lm du 
lavede), 1 fm i næste m*, gentag *-* hele omg. Luk omg med 1 km 
 
Design: Lux kreativ 

Størrelse: 
 

Én størrelse 
ca. 75x75 cm (inkl. kant) 
 

     

Garn: 
 

HOT SOCKS PEARL (75% merino uld, 5% cashmere, 
20% polyamid – 50 g = ca. 200 m) fra Cewec 
 

Garnforbrug:  
HOT SOCKS PEARL  
farve 6 
 

 
7 ngl 

     

Hæklenål 
 

4 mm 

Hæklefasthed 19 m og 14 rk i sildebensmønster = 10x10 cm på 4 mm.  
Passer hæklefastheden ikke, må der prøves med finere 
eller grovere nål 
 

Forkortelser 
 

m = masker, rk = række, lm = luftmaske, hstgm = 
halvstangmaske, stgm = stangmaske, fm = fastmaske, 
km = kædemaske 
 

Sildebensmønster 
(herringbone stitch) 

1. Slå om og stik nålen gennem m, træk garnet 
igennem (3 løkker på nålen). 

2. Træk 1.løkke gennem 2.løkke (2 løkker på nålen). 
3. Slå om og træk garnet gennem 1.løkke (2 løkker på 

nålen). 
4. Slå om og træk garnet gennem de sidste 2 løkker. 

 


