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Så kan der hækles huer til hele familien. Der 
er leget med reliefstangmasker, hvilket giver 
huerne en flot struktur.
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Materialer
50 g i 3 farver af Peruvian Highland Wool fra Filco-
lana. (Til børne- og damehuen, kan du nøjes med 100 
g, hvis du kun hækler med 1 farve).
Hæklenål 5 mm
1 maskemarkør

Størrelser
Barn (dame) herre 

Mål
Passer til hovedmål: 52 (56) 60 cm

Hæklefasthed
14 m og 12 omg  = 10 x 10 cm.

Særlige forkortelser
Bemærk: En reliefstangmaske hækles rundt om en 
maske i stedet for igennem maskeleddene. Hvis du 
hiver lidt ud i arbejdet, vil du kunne se maskerne 
ligge som separate “stænger”. 
Rstmf: Reliefstangmaske hæklet forfra. Slå om og stik 
nålen forfra og ind på højre side af stangen, under 
stangen og ud på venstre side, slå om og træk løkken 
med tilbage og afslut stangmasken som på en almin-
delig stangmaske.
Rstmb: Reliefstangmaske hæklet bagfra. Slå om og 
stik nålen bagfra og ind på højre side af stangen, over 
stangen og ud på venstre side, slå om og træk løkken 
med tilbage og afslut stangmasken som på en almin-
delig stangmaske.

Arbejdsgang
Huen hækles oppefra og ned. 

Hue
NB: Der hækles rundt i spiral, så omgangene samles 
ikke.
Hækl 4 lm og saml dem til en ring med 1 km i første 
m. 
Omg A: Hækl 14 (16) 18 stm i ringen.
Omg B: *Hækl 2 rstmf i næste m, 2 rstmb i næste 
m*, gentag fra * til * omgangen rundt = 28 (32) 36 
m
Omg C: *Hækl 2 rstmf i næste m, hækl 2 rstmf i 
næste m, 2 rstmb i næste m, 2 rstmb i næste m*, 
gentag fra * til * omgangen rundt = 56 (64) 72 m
Omg D: *Hækl 1 rstmf i hver af de følgende 4 m, 
1 rstmb i hver af de næste 4 m*, gentag fra * til * 
omgangen rundt.
Gentag omg D yderligere 0 (1) 2 gange
Skift farve.
Omg E: *Hækl 1 rstmb i hver af de følgende 4 m, 1 
rstmf i hver af de næste 4 m*, gentag fra * til * om-
gangen rundt.
Hækl yderligere 3 omg E.
Skift farve.
Fortsæt med at hækle 5 omg af hhv. omg D og omg E 
og skift farve for hver 5. omg, til der er hæklet i alt 6 
striber.
Slut af med at hækle 1 omg fm. 
Hæft ender, skyl huen, centrifuger let eller pres van-
det ud vha. et håndklæde og lad den tørre. 


