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Nøglering - folkevognsrugbrød  
Design: Vivi Lykkegaard 
 
Garnrester i hvid, lys grå, mørk grå, sort, lyseblå, gul og 
vinduesfarve (jeg har brugt en svagt lysegul/råhvid) 
Hæklenål nr. 3 
1 stk nøglering 
 
Forkortelser: 
m = maske 
lm = luftmaske 
km = kædemaske 
fm = fastmaske 
omg = omgang 
2 fm sm = indtagning, 2 fastmasker sammen 
2i1 = udtagning, 2 fastmasker i samme maske 
MR = magisk ring 
 
VIGTIGT: Fra omg 1 til og med omg 16 afsluttes omg med 1 km i første m. Omgangen startes 
derefter med 1 lm, 1 fm i samme m og fortsættes med yderligere 35 fm. Fra omg 17 hækles i 
spiral. 
 
Slå 36 lm op med hvidt garn, saml til en ring med 1 km 
1. omg: Hækl 3 fm i hvid, 3 fm i sort, 6 fm i hvid, 3 fm i sort, 6 fm i hvid, 3 fm i sort, 6 fm i hvid, 3 fm 
i sort, 3 fm i hvid (36 m) Den farve tråd som ikke bruges, hækles der henover. 
2. omg: 36 fm i mørk grå (36 m) 
3. omg: 18 fm i lyseblå, 2 fm i hvid, 16 fm i lyseblå (36 m) 
4. omg: 17 fm i lyseblå, 4 fm i hvid, 15 fm i lyseblå (36 m) 
5. omg: 16 fm i lyseblå, 6 fm i hvid, 14 fm i lyseblå (36 m) 
6. omg: 15 fm i lyseblå, 8 fm i hvid, 13 fm i lyseblå (36 m) 
7. omg: 14 fm i lyseblå, 10 fm i hvid, 12 fm i lyseblå (36 m) 
8. omg: 13 fm i lyseblå, 12 fm i hvid, 11 fm i lyseblå (36 m) 
9. omg: 12 fm i lyseblå, 14 fm i hvid, 10 fm i lyseblå (36 m) 
10. omg: 11 fm i lyseblå, 16 fm i hvid, 9 fm i lyseblå (36 m) 
11. omg: 36 fm i hvid (36 m) 
12. omg: 36 fm i vinduesfarve (36 m) 
13. omg: 36 fm i vinduesfarve (36 m) 
14. omg: 36 fm i vinduesfarve (36 m) 
15. omg: 36 fm i vinduesfarve (36 m) 
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16. omg: 36 fm i vinduesfarve (36 m) 
17. omg: i hvid, 7 fm, 2 fm sm, 1 fm, 2 fm sm, 1 fm, 2 fm sm, 10 fm, 2 
fm sm, 1 fm, 2 fm sm, 1 fm, 2 fm sm, 3 fm (30 m) 
18. omg: 6 fm, 2 fm sm, 1 fm, 2 fm sm, 1 fm, 2 fm sm, 7 fm, 2 fm sm, 
1 fm, 2 fm sm, 1 fm, 2 fm sm, 1 fm (24 m) 
19. omg: 5 fm, (2 fm sm)x2, 1 fm, 2 fm sm, 5 fm, (2 fm sm)x2, 1 fm, 2 
fm sm (18 m) 
20. omg: 4 fm, (2 fm sm)x3, 2 fm, (2 fm sm)x3 (12 m) 
21. omg: 12 fm 
Bryd garnet, luk af og hæft ender.  
 
Broder med lys grå rundt langs vinduerne og det lille logo foran på bilen. Se foto. 
 
Lygter – hækl 2 stk i gult: 
1. omg: 4 fm i MR 
Bryd garnet, luk af og hæft ender tillige med, at lygterne sys fast 
på bilen. 
 
Rem – hækl 1 stk i lyseblå: 
Slå 4 lm op og vend 
Start i 2. m fra nålen: *3 fm, vend med 1 lm* - Gentag fra *til* 
så langt, som du vil have remmen. Tag højde for et lille ombuk 
der, hvor remmen bagefter sys fast på nøgleringen. Før derefter 
remmen igennem hullet i toppen af bilen, før det syes sammen med logoet. 
 
Logo – hækl 2 stk i sort:  
1. omg: 6 fm i MR (6 m) 
2. omg: *2i1* x6 (12 m) 
3. omg: *1 fm, 2i1* x6 (18 m) 
4. omg: *2 fm, 2i1* x6 (24 m) 
Bryd garnet, luk af og hæft ender. 
Broder logo på den ene cirkel (se foto), før de to cirkler syes sammen. Ved sammensyning sys 
remmen også fast mellem de to dele.  
 
God hæklelyst  
 
 
 
 
 

Opskriften er gratis og jeg håber, du vil få glæde af den. Del gerne dine projekter på de sociale medier og 
henvis til mig som designer. 
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