
 

 

Hæklet gulerod og citron 
 

Model 20 
 

 

 

 

 

Fakta 
Materialer:  

Rester i gult, orange og grønt bomuldsgarn, f.eks. Mayflower cotton 8/4, fyld 

Kvalitet: 100 % bomuld 

Fyld (her er brugt fyldet fra en billig monteringspude) 

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

 

Forkortelser 

lm = luftmaske 

km = kædemaske 

fm = fastmaske 

stgm = stangmaske 

omg = omgang 

fm = fastmaske  

hstgm = halvstangmaske 

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

(x) = tallet i parentesen angiver, hvor mange masker du skal have, når omgangen er slut 
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Fremgangsmåde 
 

Gulerod (ca. 20 cm inkl. top) 

MR med 5 fm i orange garn 

1. omgang 1 fm i første 4 fm, 2 fm i 4. fm (6) 

2. omgang *1 fm i de første 2 fm, 2 fm i næste fm* (8) 

3. omgang *1 fm i de første 3 fm, 2 fm i næste fm* (10) 

4. omgang *1 fm i de første 4 fm, 2 fm i næste fm* (12) 

5. omgang *1 fm i de første 3 fm, 2 fm i næste fm* (15) 

6.-7. omgang 1 fm i hver fm (15) 

8. omgang 1 fm i første 14 fm, 2 fm i 15. fm (16) 

9. omgang 1 fm i hver fm (16) 

10. omgang 2 fm i første 15 fm, 2 fm i 16. fm (17) 

11. omgang 1 fm i hver fm (17) 

12. omgang 2 fm i første 16 fm, 2 fm i 17. fm (18) 

13.-28. omgang 1 fm i hver fm (18) 

Fyld guleroden undervejs 

29. omgang *1 fm i hver af de første 4 fm, 2 fm sammen* (15) 

30. omgang *1 fm i hver af de første 3 fm, 2 fm sammen* (12) 

31. omgang *2 fm sammen* (6) 

 

Top  

Lav 5 lm og saml til en ring med 1 km med grønt garn 

1. omg: 20 lm, 1 fm i 2. m fra nålen, 18 fm, 1 km i ringen 

2. omg: 30 lm, 1 fm i 2. m fra nålen, 28 fm, 1 km i ringen 

3. omg: 25 lm, 1 fm i 2. m fra nålen, 23 fm, 1 km i ringen 

Monter ringen med bladene i toppen af guleroden. Hæft alle ender godt. 

 

Gulerod (ca. 28 cm inkl. top) 

MR med 6 fm i orange garn 

1. omgang *1 fm i de første 2 fm, 2 fm i næste fm* (8) 

2. omgang *1 fm i de første 3 fm, 2 fm i næste fm* (10) 

3. omgang *1 fm i de første 4 fm, 2 fm i næste fm* (12) 

4. omgang *1 fm i de første 3 fm, 2 fm i næste fm* (15) 

5.-6. omgang 1 fm i hver fm (15) 

7. omgang *1 fm i de første 4 fm, 2 fm i næste fm* (18) 

8.-9. omgang 1 fm i hver fm (18) 

10. omgang *1 fm i de første 5 fm, 2 fm i næste fm* (21) 

11.-40. omgang 1 fm i hver fm (21) 

Fyld guleroden undervejs 

41. omgang *1 fm i hver af de første 5 fm, 2 fm sammen* (18) 

42. omgang *1 fm i hver af de første 4 fm, 2 fm sammen* (15) 

43. omgang *1 fm i hver af de første 3 fm, 2 fm sammen* (12) 

44. omgang *2 fm sammen* (6) 

 

Top  

Lav 5 lm og saml til en ring med 1 km med grønt garn 

1. omg: 35 lm, 1 fm i 2. m fra nålen, 33 fm, 1 km i ringen 

2. omg: 45 lm, 1 fm i 2. m fra nålen, 43 fm, 1 km i ringen 

3. omg: 40 lm, 1 fm i 2. m fra nålen, 38 fm, 1 km i ringen 

Monter ringen med bladene i toppen af guleroden. Hæft alle ender godt. 
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Citron 

Lav en MR med 5 fm i gult garn 

1. omg: 2 fm i første m, 4 fm (6) 

2. omg: 2 fm i hver fm (12) 

3. omg: 12 fm (12) 

4. omg: *1 fm i første fm, 2 fm i næste fm* (18) 

5. omg: *1 fm i de første 2 fm, 2 fm i næste fm* (24) 

6. omg: *1 fm i de første 3 fm, 2 fm i næste fm* (30) 

7. omg: *1 fm i de første 4 fm, 2 fm i næste fm* (36) 

8-17. omg: 36 fm (36) 

18. omg: *1 fm i hver af de første 4 fm, 2 fm sammen* (30) 

19. omg: *1 fm i hver af de første 3 fm, 2 fm sammen* (24) 

20. omg: *1 fm i hver af de første 2 fm, 2 fm sammen* (18) 

21. omg: *1 fm i første fm, 2 fm sammen (12) 

22. omg: 12 fm (12) 

23. omg: *2 fm sammen* (6) 

24. omg: 2 fm sammen, 4 fm (5) 

 

Blad 

1. omg: med grønt garn hækles 7 lm, 1 fm i 2. lm fra nålen, 2 fm 

2. omg: 9 lm, 1 km i 2. m fra nålen, 2 fm, 2 hstgm, 2 stgm, 2 fm i næste m 

3. omg: Fortsæt på den anden side af lm-rækken: 2 stgm, 2 hstgm, 1 fm, 2 km 

 

Lav km ned gennem midten af bladet til du når stilken, 3 km i stilken (du er nu samme sted som du 

startede). 

 

Sy bladet fast i toppen af citronen, og hæft alle ender godt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak!  

Tak til KroezeDezign, 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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