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Hæklede påskeæg 
Design: Vivi Lykkegaard 



Materialer: 

Bomuldsgarn 8/4 i hvid ca. 8 g, i grøn ca. 2,2 m og i blomsterfarven 

ca. 4 m. Til de viste modeller er der brugt KK økologisk bomulds-

garn i farverne Optical White, Jade Green, Light Rose, Pastel Yel-

low og Light Lilac. 

Hæklenål nr. 2.5 

Flamingo-æg ca. højde 6 cm 

 

Forkortelser: 

MR - magisk ring 

omg – omgang 

sm - sammen 

m – maske 

lm - luftmaske 

km - kædemaske 

fm - fastmaske 

stgm - stangmaske 

bm – boblemaske = 5 uafsluttede stgm i samme m, så der i alt er 6 

løkker på nålen. Slå om og træk tråden igennem alle  6 løkker. 

 

Fremgangsmåde: 

Ægget hækles fra bunden. Start med hvidt garn. Vær opmærksom 

på, at der skiftes mellem omgange af fm og omgange af stgm. 

 

VIGTIGT: Afslut hver omgang med en km i første m. 

Start hver omg med 1 lm. Hækl derefter første m i den nye omg i 

samme m som km. 
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1. omg: 12 stgm i MR (12 m) 

2. omg: 2 fm i hver m (24 m) 

3. omg: *3 stgm, 2 stgm i næste m* x6 (30 m) 

4. omg: *4 fm, 2 fm i næste m* x6 (36 m) 

5. omg: 36 stgm (36 m) 

6. omg: 36 fm (36 m) 

Skift til grønt garn. Lad blot den hvide tråd hænge; den skal du 

bruge igen. 

7. omg: 5 lm (inkl. 1. lm), 1 stgm i samme m, *spring 2 m over, (1 

stgm, 2 lm, 1 stgm) i samme m* x11 (12 V´er) 

Skift til blomsterfarvet garn og afslut med 1 km i 3. lm fra starten. 

8. omg: *1 bm i V´et fra forrige omg, 2 lm* x12 (12 bobler) 

Skift til hvidt garn og afslut med 1 km i første bm. 

9. omg: *1 fm i bm, 2 fm omkring de to lm fra omg 8* x12 (36 m) 

Hæft ender. 

10. omg: 36 stgm 

11. omg: *4 fm, 2 fm sm* x6 (30 m). Kom flamingo-ægget i og 

hækl videre omkring det. 

12. omg: *3 stgm, 2 stgm sm* x6 (24 m) 

13. omg: *2 fm, 2 fm sm* x6 (18 m) 

14. omg: *1 stgm, 2 stgm sm* x6 (12 m) 

15. omg: *2 fm sm* x6 (6 m)  

Bryd garnet, træk tråden gennem de 6 m i forreste maskeled og 

stram til. Hæft ende. 

Sæt en lille snor, tråd eller lædersnøre i, hvis ægget skal hænge. 

 

God hæklelyst ☺ 
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