
Hæklet fastelavnstønde (højde ca. 11 cm) 

Materialer 
Ca. 30 g brunt bomuldsgarn samt rester i grå, sort samt 
forskellige kulører til serpentiner  
Hæklenål str. 3 
 
Forkortelser: 
m = maske 
lm = luftmaske 
km = kædemaske 
fm = fastmaske 
2i1 = udtagning, der hækles to masker i samme maske 
2 .. sm = indtagning, to masker hækles sammen 
omg = omgang 
rk = række 
MR = magisk ring 
BM = der hækles i bagerste maskeled 
*…* = gentagelse inden for stjernerne 
 
Tønde 
1. omg: 6 fm i MR 
2. omg: 2i1 x6 (12 m) 
3. omg: *1 fm, 2i1* x6 (18 m) 
4. omg: *2 fm, 2i1* x6 (24 m) 
5. omg: *3 fm, 2i1* x6 (30 m) 
6. omg: *4 fm, 2i1* x6 (36 m) 
7. omg: *5 fm, 2i1* x6 (42 m) 
8. omg: *6 fm, 2i1* x6 (48 m) 
9. omg: *7 fm, 2i1* x6 (54 m) 
10. omg: *8 fm, 2i1* x6 (60 m) 
11. omg: 60 fm i BM 
12. – 13. omg: 60 fm 
14. omg: *9 fm, 2i1* x6 (66 m) 
15. – 16. omg: 66 fm 
17. omg: *10 fm, 2i1* x6 (72 m) 
18. – 20. omg: 72 m 
21. omg: *11 fm, 2i1* x6 (78 m) 
22. – 31. omg: 78 fm 
32. omg: *11 fm, 2 fm sm* x6 (72 m) 



33. – 35. omg: 72 fm 
36. omg: *10 fm, 2 fm sm* x6 (66 m) 
37. – 38. omg: 66 fm 
39. omg: *9 fm, 2 fm sm* x6 (60 m) 
40.- 41. omg: 60 fm 
42. omg: 60 krebsemasker. Luk af og hæft ender. Kender du ikke krebsemasker, så søg dem på Youtube. 
Alternativt kan der sagtens afsluttes med endnu en omgang fm. 
 
Mellem omg 4 og 5 og igen mellem omg 38 og 39 hækles et tøndebånd i grå af km. Alternativt kan det 
broderes med kædesting. 
 
Kattehoved 
1. omg: 6 fm i MR 
2. omg: 2i1 x6 (12 m) 
3. omg: *1 fm, 2i1* x6 (18 m) 
4. omg: *2 fm, 2i1* x6 (24 m) 
Fortsæt nu rundt med ørerne og hækl således: 1 stgm, (2 dbstgm, 1 stgm) i næste m, 4 km, (1 stgm, 2 
dbstgm) i næste m, 1 stgm, 1 km. Luk af. 
Broder ansigt på katten og sy hovedet på tønden. 
 
Serpentiner 
Slå 21 lm op og vend.  
1. rk: Start i 2. m fra nålen: (2 fm i hver m)x 18, 2 fm, luk af, hæft ender og sy den på tønden. 
Ønsker du forskellig længde på serpentinerne, øges antallet af opslåede m blot. Jeg har slået hhv. 
21 og 27 m op til mine. 
 
Fyld tønden med slik eller sæt et glas inden i, som kan holde grene på plads i tønden. 
 
God fornøjelse  
 
 
 


