
FaktaFakta
·  Størrelse og mål. Lille 7 cm, stor 10 cm.

·  Materialer: Rest bomuldsgarn i rød og hvid 
(her er brugt Cotton nr. 8 fra Hjertegarn).

·  Fyld (her er brugt fyldet fra en billig monteringspude 
fra Jysk).

·	 	Rasleboks,	f.eks.	18/22	mm	til	lille	fluesvamp	og	38	mm	
til	den	store	fluesvamp.

·  Hæklenål str. 2,5 – eller den nål, der passer til det garn, 
du bruger. Der skal hækles stramt.

Fluesvamp, stor eller lille, hæklet
Model nr. 13Model nr. 13

mr = magisk ring

fm = fastmaske

*-* = gentag hele omgangen rundt, 
medmindre andet står skrevet.

Tallene i parentes angiver antal masker 
på omgangen.
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FremgangsmådeFremgangsmåde
Lille fluesvamp
mr med 6 fm i rødt garn.
1. omg: 2 fm i hver fm (12)
2. omg: *1 fm i første fm, 2 fm i næste fm* (18)
3. omg: *1 fm i de første 2 fm, 2 fm i næste fm* (24)
4. omg:	*1	fm	i	de	første	3	fm,	2	fm	i	næste	fm*	(30)
5. omg:	*1	fm	i	de	første	4	fm,	2	fm	i	næste	fm*	(36)
6. omg: *1 fm i de første 5 fm, 2 fm i næste fm* (42)
7.-8. omg: 42 fm

Brodér	prikker	på	fluesvampen	med	hvidt	garn.	1	prik	=	sy	1	sting	over	1	fm	med	dobbelt	tråd.	
Se foto.

9. omg: Skift til hvidt garn og hækl 1 fm i bagerste led af hver fm (42)
10. omg:	*1	fm	i	hver	af	de	første	5	fm,	2	fm	sammen*	(36)
11. omg:	*1	fm	i	hver	af	de	første	4	fm,	2	fm	sammen*	(30)
12. omg:	*1	fm	i	hver	af	de	første	3	fm,	2	fm	sammen*	(24)
13. omg: *1 fm i hver af de første 2 fm, 2 fm sammen* (18)

Fyld	toppen	af	fluesvampen	–	husk	rasleboksen.

14. omg:  *1 fm i hver af de første 4 fm, 2 fm sammen* (15)
15. omg:  hækl fm i bagerste maskeled (15)
16.-18. omg: 1 fm i hver fm (15)

Fyld stilken undervejs.

19. omg:  *1 fm i første 4 fm, 2 fm i næste m* (18)
20. omg:  1 fm i hver fm (18)
21. omg:  *1 fm i første 5 fm, 2 fm i næste m* (21)
22. omg:  *1 fm i første 6 fm, 2 fm i næste m* (24)
23. omg:  1 fm i hver m (24)
24. omg:  hækles i bagerste maskeled *1 fm i første 2 fm, 2 fm sammen (18)
25. omg:  *1 fm i første fm, 2 fm sammen (12)
26. omg:  *2 fm sammen* (6)

Luk hullet i bunden og hæft tråden godt. Hæft alle ender.

Stor fluesvamp
mr med 6 fm i rødt garn.
1. omg: 2 fm i hver fm (12)
2. omg: *1 fm i første fm, 2 fm i næste fm* (18)
3. omg: *1 fm i de første 2 fm, 2 fm i næste fm* (24)
4. omg:	*1	fm	i	de	første	3	fm,	2	fm	i	næste	fm*	(30)
5. omg:	*1	fm	i	de	første	4	fm,	2	fm	i	næste	fm*	(36)
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6. omg: *1 fm i de første 5 fm, 2 fm i næste fm* (42)
7. omg: *1 fm i de første 6 fm, 2 fm i næste fm* (48)
8. omg: *1 fm i de første 7 fm, 2 fm i næste fm* (54)
9.-10. omg: 54 fm

Brodér	prikker	på	fluesvampen	med	hvidt	garn.	1	prik	=	sy	1	sting	over	1	fm	med	dobbelt	tråd.	
Se foto.  

11. omg: Skift til hvidt garn og hækl 1 fm i bagerste maskeled af hver fm (54)
10. omg: *1 fm i hver af de første 7 fm, 2 fm sammen* (48)
11. omg: *1 fm i hver af de første 6 fm, 2 fm sammen* (42)
12. omg:	*1	fm	i	hver	af	de	første	5	fm,	2	fm	sammen*	(36)
13. omg:	*1	fm	i	hver	af	de	første	4	fm,	2	fm	sammen*	(30)
14. omg:	*1	fm	i	hver	af	de	første	3	fm,	2	fm	sammen*	(24)
15. omg: *1 fm i hver af de første 2 fm, 2 fm sammen* (18)

Fyld	toppen	af	fluesvampen	–	husk	rasleboksen.

16. omg: hækl fm i bagerste maskeled (18)
17.-19. omg: 1 fm i hver fm (18)

Fyld stilken undervejs.

20. omg: *1 fm i første 5 fm, 2 fm i næste m* (21)
21. omg: 1 fm i hver fm (21)
22. omg: *1 fm i første 6 fm, 2 fm i næste m* (24)
23. omg: 1 fm i hver m (24)
24. omg: *1fm i første 7 fm, 2 fm i næste m* (27)
25. omg:	*1fm	i	første	8	fm,	2	fm	i	næste	m*	(30)
26.-28. omg:	1	fm	i	hver	m	(30)
29. omg:	hækles	i	bagerste	maskeled	*1	fm	i	første	3	fm,	2	fm	sammen	(24)
30. omg: *1 fm i første 2 fm, 2 fm sammen (18)
31. omg: *1 fm i første fm, 2 fm sammen (12)
32. omg: luk de første 8 fm sammen 2 og 2 (8)

Luk hullet i bunden og hæft tråden godt. Hæft alle ender.

Tak til KroezeDesign, som 
har doneret denne opskrift 
til Fonden Mødrehjælpen

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 
til Barn. Du gør det muligt for et barn; at modtage 
fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 
deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel...

Læs mere om vores aktiviteter på 
www.moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter

Tak!Tak!


