
 

 

Hæklet bøllehat 
 

Model 19 
 

 

 

 

Fakta 
Størrelse: 6-9 mdr. (12-18 mdr.) 18-24 mdr.  

Hovedomkreds: 45 (50) 53 cm 

Materialer: 1 (2) 2 nøgler bomuldsgarn, f.eks. Mayflower cotton 8/4 

Kvalitet: 100 % bomuld 

Hæklenål: 3,5 eller den nål, der passer til hæklefasthed 22 stgm = 10 cm 

 

I opskriften er der indregnet krymp! Hæklingen kan virke en smule løs inden vask, da opskriften 

er lavet med en større nål end normalt til bomuldsgarn. Dette er helt bevidst, for at undgå en alt 

for tæt og stiv kalot. Efter vask får hatten sin endelige størrelse og tæthed. 

 

Forkortelser 

lm = luftmaske 

km = kædemaske 

fm = fastmaske 

stgm = stangmaske 

rstgm = reliefstangmaske, en stangmaske hæklet om selve maskestolpen på stangmasken fra 

omgangen før. Der hækles derfor ikke I masken men OM selve maskestolpen. Pas på ikke at 

hækle reliefmaskerne for stramt! 

omg = omgang 

flg = følgende 
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Fremgangsmåde 

4 lm samles til en ring med 1 km 

1. omg: 3 lm, 11 stgm om ringen, saml med km i 3. lm (12 m) 

2. omg: 3 lm, i den samme m som km sidder i, hækles 1 stgm, derefter 2 stgm i hver m, saml med km i 

3. lm (24 m) 

3. omg: 3 lm, i samme m som km, hækles 1 stgm. I stedet for at hækleI næste m, hækles en 

reliefstangmaske OM selve maskestolpen, *2 stgm i m efter reliefstangmasken, derefter en rstgm om 

næste maskestolpe*, gentag * – * omg. rundt, saml med km i 3. lm (36 m) 

4. omg: 3 lm, I samme m som km hækles 1 stgm, 1 stgm i næste m, rstgm om rstgm, *2 stgm i m efter 

rstgm, 1 stgm i næste m, rstgm om rstgm*, gentag * – * omg. rundt, saml med km i 3. lm (48 m) 

5. omg: 3 lm, i samme m som km hækles 1 stgm, 1 stgm i hver af de flg. 2 m, rstgm om rstgm, * 2 stgm i 

m efter rstgm, 1 stgm i hver af de 2 flg. m, rstgm om rstgm*, gentag * – * omg rundt, saml med km (60 

m) 

6. omg: 3 lm, i samme m som km hækles 1 stgm, 1 stgm i hver af de flg. 3 m, rstgm om rstgm, * 2 stgm i 

m efter rstgm, 1 stgm i hver af de flg. 3 m, rstgm om rstgm* gentag * – * omg rundt, saml med km i 3. 

lm (72 m) 

7. omg: 3 lm, i samme m som km hækles 1 stgm, 1 stgm i hver af de første 4 m, rstgm om rstgm, *2 

stgm i m efter rstgm, 1 stgm i hver af de flg. 4 m, rstgm om rstgm*, gentag ‘* – * omg. rundt, saml med 

km i 3. lm (84 m) 

8. omg: 3 lm, i samme m som km hækles 1 stgm, 1 stgm i hver af de næste 5 m, rstgm om rstgm, * 2 

stgm i m efter rstgm, 1 stgm i hver af de flg. 5 m, rstgm om rstgm*, gentag * – * omg. rundt, saml med 

km i 3. lm. Ved str. 6-9 mdr stoppes her, gå videre til omg. 11 (Hovedomkreds 45 cm) (96 m) 

9. omg: 3 lm, i samme m som km hækles 1 stgm, 1 stgm i hver af de næste 6 m, rstgm om rstgm, 2* 

stgm i m efter rstgm, 1 stgm i hver af de flg. 6 m, rstgm om rstgm*, gentag * – * omg. rundt, saml med 

km i 3. lm. Ved str. 12 -18 mdr. Stoppes her, gå videre til omg. 11 (Hovedomkreds 50 cm) 

10. omg: 3 lm, i samme m som km hækles 1 stgm, 1 stgm i hver af de næste 7 m, rstgm om rstgm, *2 

stgm i m efter rstgm, 1 stgm i hver af de flg. 7 m, rstgm om rstgm*, gentag * – * omg. rundt, saml med 

km i 3. lm. (str. 18-24 mdr. Hovedomkreds 53 cm) 

11. omg: 3 lm, der hækles ikke flere udtag, i stedet hækles 1 stgm i hver stgm og 1 rstgm om hver rstgm 

omgangen rundt, saml med km i 3. lm. Husk masken efter rstgm, som kan være lidt svær at finde (der 

skal være hhv. 7 (8) 9 m mellem 2 rstgm, incl de 3 første lm, som tæller for 1 m). 

12.-19 omg: Som omg. 11 

20. omg: 1 lm, derefter hækles 1 fm i hver m omgangen rundt, også i hver rstgm, saml med km i 1. lm. Pas 

på ikke at hækle fm for stramt i de flg. omgange! De skal have samme hæklefasthed som resten af hatten. 

21. omg: 1 lm, derefter 1 fm hæklet i bagerste maskeled i hver m omgangen rundt, saml med km i 1. lm 
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22.-27. omg: Som 21 

28. omg: 1 lm, fm med udtag i hver 2. m omgangen rundt. Alle masker hækles som alm. fm gennem 

begge led, saml med km i 1. lm 

29. omg: 3 lm, 1 stgm i hver m omg. rundt, saml med km i 3. lm 

30. omg: Som 29 

31. omg: Som 29 

32. omg: 1 lm, derefter 1 krebsemaske i hver m. Krebsemasker hækles som fm, dog med den 

undtagelse, at der hækles baglæns, fra venstre mod højre, hvilket giver den fine nærmest snoede kant. 

Venstrehåndede: Fra højre mod venstre. Pas på ikke at hækle krebsemaskerne for stramt. 

Krebsemaskerne kan undlades og erstattes med en omg. fm. Saml omg. med 1 km.  

Bryd garnet og træk tråden igennem. Hæft ender. Vask hatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak!  
Tak til Anja fra Eponasdagbog.dk, som 

har doneret opskriften.  

 

 

 

 

 

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 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/ 
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