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GARNFORBRUG
Str.: 32 x 10 x H 32 cm 350 g

Hæklefasthed: 18 hstm/10 cm
Hæklefasthed: 9 Star Stitch/10 cm
Hæklenål: 3,5 - 4,5 mm

Hæklet i Go handmades Cosy – et vidunderligt blødt og høj kvalitets bomulds mix, som holder facon. 60% Bomuld/40% Akryl, 50 g/100 m.

Mange farver
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GODT AT VIDE 
OM OPSKRIFTEN

Opskriften er også som download udgave MED 
fotovejledning – kan hentes gratis på 
www.gohandmade.dk.

Startes der med en kæde af 51 lm (mindre) 
eller 71 lm (større). 
Generelt forskydes med 10 m. 
Hækles i højden som det ønskes.

!

Star Stitch kan hækles så hver Star Stitch står 
i lige rækker (foto A) – eller hvor rækkerne 
ligger skråt (foto B).
Den skrå række laves ved at hækle i spiral, 
som beskrevet i opskriften – den lige række 
opstår ved at afslutte hver omgang med 1 km.

A

B

FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
m  maske
lm  luftmaske
km  kædemaske
fm fastmaske
bml bagerste maskeled
hstm halvstangmaske
omg omgang

OBS: Løkker omtales også som maskeled i nogle 
opskrifter - løkker/maskeled er det samme 
begreb.
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Star Stitch
Str.: 32 x 10 x H 32 cm

Bunden hækles i hstm mønstret

Hækl en fundamentkæde med 61 lm. 

Der hækles nu i spiral (rundt om fundamentkæden). 
I 1. omg startes der i 2. m. Der hækles 59 hstm i bml og 3 htsm i sidste m, i fundamentkæden. 

Vær opmærksom på at udtagningerne (de 3 hstm) ligger før arbejdet vendes. 
Arbejdet vendes og der hækles hstm, i hver af de forreste maskeled, i alt 58 hstm. 
I sidste m, i fundamentkæden laves 2 hstm.
Omgangen er færdig.

Derefter hækles 1 hstm, i hver m – i alt 15 omg. 122 hstm i hver omgang.

Bunden er nu færdig i hstm mønstret og måler ca. 32 x 10 cm. 

Første Star Stitch (i første omg efter hstm bunden)

Hækl 1 fm, i næste m, som er lige efter hæklenålen. Der hækles 3 lm ovenpå den (samme) fm. 
Det er første løkke i Star Stitch mønstret.

Derefter: 
 Sæt nålen i 2. m fra nålen, træk en løkke op fra garntråden. Der er nu 2 løkker på nålen.
 Sæt nålen i 3. m fra nålen, træk en løkke op fra garntråden. Der er nu 3 løkker på nålen.
 Sæt nålen i 4. m fra nålen, træk en løkke op fra garntråden. Der er nu 4 løkker på nålen.
 Sæt nålen i 5. m fra nålen, træk en løkke op fra garntråden. Der er nu 5 løkker på nålen.
 Sæt nålen i 6. m fra nålen, træk en løkke op fra garntråden. Der er nu 6 løkker på nålen.

Slå nålen om garnet og træk garnet igennem alle 6 løkker. Der er nu 1 løkke på nålen. 
For at færdiggøre det første Star Stitch mønster, skal der laves 1 lm.
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Anden Star Stitch (i første omg efter hstm bunden)

Der er 1 løkke på nålen – nålen skal igennem ”øjet”, som ses i den første Star Stitch (øverst på Star 
Stitchen), for at hente endnu en løkke fra garntråden. 
Der er nu 2 løkker på nålen.

Derefter:
Sæt nålen under den anden m af den Star Stitch, der lige er hæklet. Træk en løkke op fra garntråden. 
Der er nu 3 løkker på nålen.
Sæt nålen i masken, som ligger nederst til venstre for nålen. Træk en løkke op fra garntråden. 
Der er nu 4 løkker på nålen.
Sæt nålen i næste m fra nålen. Træk en løkke op fra garntråden. 
Der er nu 5 løkker på nålen.
Sæt nålen i næste m fra nålen. Træk en løkke op fra garntråden. 
Der er nu 6 løkker på nålen.

Slå nålen om garnet og træk garnet igennem alle 6 løkker. Der er nu 1 løkke på nålen. 
For at færdiggøre det andet Star Stitch mønster, skal der laves 1 lm.

Nu fortsættes der med at lave Star Stitch, efter samme fremgangsmåde, for hele omg. 
Der laves i alt 60 Star Stitch mønstre.

Første Star Stitch (i anden omg efter den første hele Star Stitch omg)

Der er 1 løkke på nålen – nålen skal igennem ”øjet”, som ses i den første Star Stitch (øverst på Star 
Stitchen), for at hente endnu en løkke fra garntråden. 
Der er nu 2 løkker på nålen.

Derefter:
Sæt nålen under den anden m af den Star Stitch der lige er hæklet. Træk en løkke op fra garntråden. 
Der er nu 3 løkker på nålen.
Sæt nålen i masken, som ligger nederst til venstre for nålen. Træk en løkke op fra garntråden. 
Der er nu 4 løkker på nålen.
Sæt nålen i m øverst i den første Star Stitch fra 1. omg med Star Stitch. Træk en løkke op fra garnet. 
Der er nu 5 løkker på nålen.
Sæt nålen i næste m fra nålen. Træk en løkke op fra garntråden. 
Der er nu 6 løkker på nålen.

Slå nålen om garnet og træk garnet igennem alle 6 løkker. Der er nu 1 løkke på nålen. 
For at færdiggøre den første Star Stitch, i anden omg, skal der laves 1 lm. 
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Fortsættelse af Star Stitch

Der fortsættes nu med at lave Star Stitch i resten af omgangen og de efterfølgende omgange, 
indtil højden er nået. 
Fremgangsmåde som ved afsnittet; Anden Star Stitch.

Montering af bunden

Bunden formes ved at vende vrangsiden ud. 
Tag fat i siderne og træk lidt ud, så hjørnespidserne kommer frem. 
5 cm nede på hver hjørnespids, sys der tværs over, det er ca. 10 cm. 
Hjørnespidsen foldes nu ind mod midten og sys til bunden 

Tasken er nu klar til montering af foer og hanke/remme.
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CosyCosy

Taske skulderrem justerbar - 25 mm x 140 cm

Pompon Charm m. Metalkæde 
- 11 cm

Magnet knap m. Flap - 4 cm

Filt

Cosy



kvalitetsdesign i en unik stil

LO
T2

02
01

30
1

Godt at videGodt at vide
Nål størrelse og fasthedNål størrelse og fasthed
Hæklere, hækler meget forskelligt: nogle hækler med en 
nål 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, der 
hækler med en nål 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra vores 
eget team, som har været med til at hækle. 
Nøglen til at hækle en bestemt størrelse, handler mere om 
hækle stilen end om størrelsen på nålen. Derfor anbefaler 
vi altid et spænd af nål størrelser.


