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SLÅ MASKer oP

1. Lav en løkke som den, du kan se 
på billedet. Stik en strikkepind ind 
i løkken og træk i løkken, så den 
sidder stramt om pinden. Du må ikke 
stramme løkken for meget, ellers kan 
det godt blive svært at strikke i den. 
Hold garnet fra garnnøglet i din højre 
hånd og hold garntråden i venstre 
hånd. 

For at begynde dit projekt, skal du bruge et stykke garn, der er tre gange så langt 
som dit strikkeprojekt. Det vil sige, at hvis dit projekt er på 20 cm, skal du bruge 
starte med en garntråd på 60 cm. 

2. Med din højre hånd skal du lave 
en løkke med garnet og sætte den på 
pinden. 

https://www.youtube.com/watch?v=ufCIIb9zDNg
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3. Slå garnet om pinden i venstre hånd 
mod urets retning. 

4. Træk løkken i højre hånd over 
strikkepinden. Du har lige slået maske 
nummer to op. Træk let i begge tråde, 
så masken strammes på pinden. 

5. Gentag trin 3 til 5 indtil du har slået 
det antal masker op, som du behøver.

DANSK
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reTMASKer

Den første slags masker, du skal lære at strikke, er retmasker. Disse fungerer 
som basen for alle andre masker.  

1. Hold i din venstre hånd strikkepinden 
med maskerne på. Stik højre hånds 
strikkepind ind i midten af første maske 
som vist på billedet.

2. Slå garnet om strikkepinden i den 
anden retning. 

3. Før forsigtigt højre strikkepind mod 
dig, mens du trækker den nye løkke 
og fører den gennem den oprindelige 
maske på venstre hånds strikkepind. 

4. Sæt masken på højre hånds 
strikkepind, så vil det se ud ligesom 
på billedet. Gentag disse skridt for at 
strikke rækken færdig. 

https://www.youtube.com/watch?v=QIuSpXRQLVM
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vrANGMASKer

1. Hold strikkepinden med maskerne 
på i venstre hånd. Placer garnet foran 
strikkepinden og stik højre hånds 
strikkepind ind i midten af første 
maske foran venstre strikkepind, 
ligesom du kan se på billedet. 

2. Før garnet op over og rundt omkring 
venstre hånds strikkepind med højre 
hånd, så du laver en løkke mod urets 
retning. 

3. Før forsigtigt højre hånds strikkepind 
bagud, og træk løkken med dig, så den 
føres gennem den oprindelige maske 
på venstre hånds strikkepind. 

4. Sæt masken på højre hånds strikkepind. 
Gentag disse trin til du har har strikket 
alle masker. 

DANSK
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TAG eN MASKe LØST AF

Nogle gange skal du tage en maske løst af. Følg disse nemme trin. 

1. Stik højre hånds strikkepind ind i 
masken, om som du skulle til at strikke 
den som en retmaske.

2. Lad den glide over på højre hånds 
strikkepind uden at strikke masken. 

https://www.youtube.com/watch?v=JUS6iVuhI5A
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LUK MASKer AF

Når du er færdig med dit projekt, skal du lukke masker af, så du kan få maskerne 
af pindene.

1
2

1
2

1. Begynd med at tage første maske 
løst af uden at strikke den. 

2. *Strik den anden maske ret. Med 
hjælp fra venstre hånds strikkepind, 
skal du løfte første maske over anden 
maske som vist på billedet, så der er 
kun er en maske tilbage på højre hånds 
strikkepind*. 

3. Nu har du lukket første maske af. 
Gentag fra * til * indtil du har lukket 
det antal masker af, som du skal. 

DANSK
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SKiFT GArN

Du skal bruge denne teknik til samle to garnnøgler, når det garnnøgle, du 
strikker med, slipper op, eller hvis du skal skifte til en anden farve. 

1. Når du kan se, at du er ved at løbe 
tør for garn, skal du stoppe med at 
strikke med dit nuværende garnnøgle 
i slutningen af en række. På den måde 
bliver det lettere for dig at samle 
garntrådene. Tag det ny garnnøgle 
og hold det med venstre hånd bag dit 
projekt. 

2. Fortsæt ved at strikke næste række 
som hidtil, men med det ny garnnøgle. 

3. Når du er færdig med rækken, skal 
du binde en lille knude for at samle de 
to garnender. Tråd herefter en garnnål 
med begge garnender og hæft ende 
langs kanten. 

Den klassiske metode

https://youtu.be/x35t3RNfjaI
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Dette er vores yndlingsteknik til at samle garn, der er lavet af 100% uld, men vi 
anbefaler det ikke til bomuld, da bomuldsgarn ikke kan filtes. Der er to måder 
at gøre det på. 

Filtning

A) Med en filtenål: 

Hvis du har en filtenål, er det ret let. 
Du skal bare lægge de to garnender op 
ad hinanden og filte dem sammen med 
nålen. 

B) Uden en filtenål:

Hvis du ikke har en filtenål, skal du 
ikke være ked af. Gør begge garnender 
en smule våde med varmt vand. Gnid 
enderne mod hinanden med dine 
håndflader. Fordi det er 100% naturligt 
uld, vil garnenderne samle sig. 

A

B

DANSK
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LUFTMASKer

1. For at starte en luftmaskerække, skal 
du lave en løkke ved at krydse garnet, 
du hækler med, og holde løkken 
fast med venstre hånds tommel- og 
pegefinger. Stik hæklenålen ind i 
løkken og slå garnet fra garnnøglet 
over nålen. 

3. Slå garnet om nålen og træk den 
gennem løkken på din nål. Dette er din 
første luftmaske. 

2. Træk hæklenålen med garnet gennem 
løkken og træk i begge tråde for at 
stramme løkken rundt om hæklenålen. 
Nu er din første luftmaske færdig.  

4. Gentag dette sidste trin indtil du 
har hæklet det antal luftmasker, som 
opskriften anviser. 

Luftmasker udgør den base, som hæklemasker bygges op fra. Når du begynder 
at hækle et projekt, skal du altid starte med at hækle et givent antal luftmasker 
for at opnå den ønskede bredde på dit projekt. Det er ud fra disse luftmasker, at 
du begynder hækle dine masker. Luftmasker bruges også til at hækle hulmønster 
og de er uundværlige i begyndelsen af hver hæklet række. 

https://www.youtube.com/watch?v=6vGfz7qnz4k
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DANSKKÆDeMASKe

1. For at hækle kædemasker, skal du 
stikke hæklenålen ind i den maske, 
som opskriften angiver og slå garnet 
om nålen. 

2. Træk nålen med omslaget ud af 
løkken på nålen. Nu har du din første 
kædemaske. 

Kædemasker er de mest enkle masker i hækling. De fylder næsten ikke noget, 
og derfor er de gode som hjælpemasker. Man bruger dem som regel til at lukke 
omgange i projekter, der hækles rundt, til at hækle forskellige dele af projekter 
sammen, til at bevæge sig omkring i et projekt og som pyntemasker. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tl9xorBK4Kc
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FASTMASKer

1. For at hækle en fastmaske, skal du 
stikke hæklenålen ind i den maske, 
som opskriften angiver og slå garnet 
om nålen (hvis du skal til at hækle 
første række, skal du stikke nålen ind i 
tredje luftmaske). 

2. Træk nålen ud med omslaget. Nu 
har du to løkker på din nål. 

3. Slå garnet om nålen igen og træk 
den ud gennem de to andre løkker. Nu 
har du hæklet en fastmaske. 

4. Gentag disse trin indtil du har 
hæklet det antal fastmasker, du skal 
bruge. 

Fastmasker fungerer som basismasker i hækling, og du kan hækle næsten alle 
slags projekter med dem. I de forskellige slags hæklede masker er det den 
laveste maske, og derfor bliver projekter hæklet i fastmasker meget tætte.

https://www.youtube.com/watch?v=7M5X2NWuEb8&t
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5. Som du kan se, bygges en hæklet 
maske op oppefra. Derfor, når du 
begynder en ny række, skal du hækle 
et givent antal luftmasker for at opnå 
højden på de masker, du bagefter vil 
hækle. Når du skal hækle i fastmasker, 
skal du først hækle en luftmaske i 
begyndelsen af rækken. 

6. Denne luftmaske tæller som den 
første fastmaske, derfor skal du hækle 
de efterfølgende fastmasker fra anden 
maske i forrige række. 

12
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HALv STANGMASKe

1. For at hækle en halv stangmaske, 
skal du slå garnet om nålen og stikke 
den ind i den maske, som opskriften 
angiver (hvis du skal til at hækle første 
maske på første række, skal du stikke 
nålen ind i fjerde luftmaske). 

2. Slå garnet om nålen og træk nålen 
ud gennem masken, nu har du tre 
løkker på din nål. 

3. Slå garnet om nålen igen og træk 
den gennem alle løkker. Nu har du 
hæklet en halv stangmaske. 

Halve stangmasker lægger sig højdemæssigt et sted mellem fastmasker og 
stangmasker. 

https://www.youtube.com/watch?v=GWcalceDXis&t
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5. Som du kan se, bygges en hæklet 
maske op oppefra. Derfor, når du 
begynder en ny række, skal du hækle 
et givent antal luftmasker for at opnå 
højden på de masker, du bagefter 
vil hækle. Når du skal hækle i halve 
stangmasker, skal du først hækle to 
luftmasker i begyndelsen af rækken. 

6. Disse luftmasker tæller som den 
første halve stangmaske, derfor skal 
du hækle de efterfølgende halve 
stangmasker fra anden maske i forrige 
række. 

4. Gentag disse trin indtil du har 
hæklet det antal masker, som du har 
brug for. 

12
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STANGMASKer

1. For at hækle en stangmaske, skal du 
slå garnet om nålen og stikke den ind 
i den maske, som opskriften angiver 
(hvis du skal til at hækle første maske 
på første række, skal du stikke nålen 
ind i femte luftmaske). 

2. Slå garnet om nålen og træk nålen 
ud af masken, nu har du tre løkker på 
din nål. 

3. Slå garnet om nålen og træk den ud 
gennem de første to løkker på nålen. 
Du vil have to løkker tilbage på din 
nål. 

Stangmasker er, ligesom fastmasker, en af de mest anvendte masker i hækling. 
Da maskerne er højere, kan man hækle mere definerede og løsere projekter, end 
hvis man hækler med fastmasker. 

https://www.youtube.com/watch?v=2gSvyT_cucI
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6. Som du kan se, bygges en hæklet 
maske op oppefra. Derfor, når du 
begynder en ny række, skal du 
hækle et givent antal luftmasker 
for at opnå højden på de masker, du 
bagefter vil hækle. Når du skal hækle 
i stangmasker, skal du først hækle tre 
luftmasker i begyndelsen af rækken. 

7. Disse luftmasker tæller som den 
første stangmaske, derfor skal du 
hækle de efterfølgende stangmasker 
fra den anden maske i forrige række.

5. Gentag disse trin indtil du har hæklet 
det antal masker, du skal bruge. 

4. Slå garnet om nålen igen og træk 
nålen ud gennem resten af løkkerne. 

12
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DoBBeLT STANGMASKe

1. For at hækle en dobbelt stangmaske, 
skal du slå garnet om nålen to gange 
og stikke den ind i den maske, som 
opskriften angiver (hvis du skal til at 
hækle første maske på første række, 
skal du stikke nålen ind i sjette 
luftmaske). 

2. Slå garnet om nålen og træk den 
gennem masken. Du vil have i alt fire 
løkker på din hæklenål. 

3. Slå igen garnet om nålen og træk 
den ud gennem de første to løkker på 
nålen. Du vil nu have i alt tre løkker 
på nålen. 

Dobbelte stangmasker er lidt højere en stangmasker. De hækles dog næsten på 
samme måde, men med disse små ændringer: 

https://www.youtube.com/watch?v=rrF-EJmDaGA
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6. Som du kan se, bygges en hæklet 
maske op oppefra. Derfor, når du 
begynder en ny række, skal du hækle 
et givent antal luftmasker for at opnå 
højden på de masker, du bagefter vil 
hækle. Når du skal hækle i dobbelt 
stangmasker, skal du først hækle fire 
luftmasker i begyndelsen af rækken. 

7. Disse luftmasker tæller som den 
første dobbelt stangmaske, derfor skal 
du hækle de efterfølgende dobbelte 
stangmasker fra anden maske i forrige 
række.

5. Slå garnet om nålen en sidste 
gang og træk nålen gennem resten af 
løkkerne på nålen. 

4. Slå garnet om nålen og træk den 
igen gennem de første to løkker på 
nålen. Nu har du to løkker tilbage på 
nålen. 

12
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UDTAGNiNG

1. Hækl 1 fastmaske i den maske, som 
opskriften angiver. Hvis du ikke ved, 
hvordan man hækler fastmasker, kan 
du få hjælp under FASTMASKER i 
denne guide. 

2. Hækl nu endnu en fastmaske i 
samme maske, som du hæklede den 
første fastmaske i.

3. Som du kan se har du hæklet to 
masker i en maske, derfor vil den 
række, du er i gang med at hækle, 
blive lidt større end den forrige række. 

4. Når du har lavet udtagningen, 
skal du fortsætte med at hækle som 
opskriften anviser. 

Udtagninger bruges til at give projektet form ved at gøre det bredere eller for at 
skabe mønstre, når du blander udtagninger med andre masker. De er brugbare, 
når du hækler projekter, der skal blive bredere i mål, som for eksempel ærmerne 
på en sweater eller når du hækler oldemorfirkanter eller amigurumis. Man 
kan lave udtagninger i alle slags masker: fastmasker, stangmasker, dobbelte 
stangmasker… I hækling er det en meget enkel teknik, da ikke består af andet 
end at hækle to masker i den samme maske. I dette eksempel viser vi, hvordan 
man laver en udtagning i en fastmaske: 

https://www.youtube.com/watch?v=sgna60cxIWM
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DoBBeLT UDTAGNiNG

1. Hækl 1 stangmaske i den maske, 
som opskriften angiver. Hvis du 
ikke ved, hvordan man hækler en 
stangmaske, kan du få hjælp under 
STANGMASKER i denne guide.

2. Hækl endnu en stangmaske i samme 
maske som du hæklede den første 
stangmaske i

3. Hækl en tredje stangmaske i samme 
maske. 

4. Som du kan se, har du hæklet tre 
masker i samme maske. Når du har 
hæklet den dobbelte udtagning, 
skal du fortsætte med at hækle som 
opskriften anviser. 

Man hækler en dobbelt udtagning på samme måde som en almindelig udtagning, 
men i stedet for at hækle to masker i samme masker, hækler man tre. På den 
måde vil den række, man er i gang med at hækle, ende med at have to masker 
mere end den forrige omgang. Man bruger dobbelte udtagninger til at hækle 
hjørner på oldemorfirkanter, og de kan også bruges til at lave viftemønstre eller 
når du gerne hækle synlige udtagninger. Du kan hækle dobbelte udtagninger i 
alle slags masker, i dette eksempel viser vi dig, hvordan du hækler en dobbelt 
udtagning i stangmasker: 

DANSK

https://www.youtube.com/watch?v=SSJLcqbF6CQ
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iNDTAGNiNG

Man bruger indtagninger for at gøre projekter smallere, og de er gode, når du 
for eksempel skal hækle ærmegab eller halsudskæringer. Når du skal hækle 
indtagninger, skal du hækle to lukkede masker sammen, og det kan du gøre i alle 
slags masker: fastmasker, halve stangmasker, stangmasker… I dette eksempel 
viser vi dig, hvordan du laver en indtagning i en stangmaske. 

1. Start med at hækle en stangmaske i 
den første maske. Slå garnet om nålen 
og stik den ind i masken. 

2. Slå garnet om nålen igen og træk 
nålen ud. Nu har du tre løkker på 
nålen. 

3. Slå garnet om nålen igen og træk 
nålen ud gennem de første to løkker 
på din nål. Du vil nu have to løkker 
på nålen. Lad denne maske med de 
to løkker hvile på nålen og begynd at 
hækle i næste maske. 

https://www.youtube.com/watch?v=jegRE8SjAks
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6. Slå garnet om nålen igen og træk 
nålen ud af de første to løkker på din 
nål. Nu har du tre løkker på nålen. 

5. Slå garnet om nålen og træk den ud 
af masken. Ligesom i trin 2, men nu 
har du fire løkker på din hæklenål. 

4. Slå garnet om nålen og stik nålen 
ind i næste maske. 

7. For at afslutte indtagningen, skal 
du slå garnet om nålen igen og trække 
den ud af alle løkker, der er tilbage på 
nålen. På den måde vil du have lukket 
de to masker. 

8. Du kan lave indtagninger på samme 
måde med en hvilken som helst slags 
maske, du skal bare huske at lade 
være med at lukke den første maske 
ved at undlade at udføre sidste trin og 
derefter lukke begge masker samtidigt 
til sidst. 

1
2
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