
Edith - en hæklet kyse til de mindste

Design: Sidsel Sangild
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Det fineste vintage-inspirerede hækledesign 
til babyer fra designer Sidsel Sangild. Edith 
er den sødeste kyse til de mindste, hæklet i 
vores bløde Anina-garn.
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Materialer
50 g Anina fra Filcolana farve 334 (Light Blush)
Hæklenål 2,5 mm
Markør eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
3 mdr/62 cl (6 mdr/68 cl) 9 mdr/72 cl (12 mdr/80 cl) 

Mål
Passer til hovedomkr: 38-40 (40-43) 43-46 (46-50 cm

Hæklefasthed
Når de første 15 omg er hæklet måler arbejdet 10 cm 
i diameter.
Da der hækles efter mål, er det ikke nodvendigt at 
ramme hæklefastheden helt præcist.
 
Særlige forkortelser
Lm: luftmaske(r)
Km: kædemaske(r)
Fm: fastmaske(r)
Hstm: halv(e) stangmaske(r)
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Særlige forklaringer
Magisk ring: Dan en løkke af garnet. Hold løkken 
mellem dine fingre, stik hæklenålen ind i løkken og 
træk garnet igennem løkken som en ny løkke, der nu 
sidder på hæklenålen. Slå om nålen og træk igennem 
løkken på nålen. Fortsæt med at hækle det antal ma-
sker i ringen, som opskriften angiver. Træk i den korte 
garnende for at lukke ringen.

Arbejdsgang
Først hækles en cirkel med fastmasker til baghovedet. 
Herefter hækles der frem og tilbage over en del af 
disse masker for at danne top og sider på kysen. Til 
slut hækles der snore og kant hele vejen rundt.

NB! Der hækles i bageste maskeled med mindre an-
det er angivet.

Begynd med en magisk ring (se ovenfor).
1 omg: Hækl 8 fm i ringen, og fortsæt rundt i spiral. 
Brug en maskemarkør eller en mærketråd til at mar-
kere omg’s begyndelsen i det følgende.
2 omg: 2 fm i hver fm (16 fm)
3 omg: *1 fm, 2 fm i næste m*, gentag fra * omg 
rundt (24 fm).
4 omg: *2 fm i næste m, 1 fm i hver af de næste 2 
fm*, gentag fra * til * omg rundt (32 fm).
5 omg: *1 fm, 2 fm i næste m, 1 fm i hver af de næ-
ste 2 fm*, gentag fra * til * omg rundt (40 fm)
6 omg: *1 fm i hver af de næste 4 fm, 2 fm i næste 
m*, gentag fra * til * omg rundt (48 fm)
Fortsæt på denne måde med at tage 8 m ud på hver 
anden omg og forskyde udtagningerne lidt, så de ikke 
ligger lige over hinanden.
Fortsæt, til cirklen måler 12 (13,5) 14 (15) cm i dia-
meter.

Herefter hækles der frem og tilbage i rækker:
1 rk: 1 lm (tæller ikke som en m), 1 hstm i hver m, 
til der er 4 (5) 5 (5) cm tilbage på omg, vend.
2 rk: 1 lm, 1 hstm i hver m til sidste m, 1 hstm i 
begge maskeled i sidste m, vend.
Gentag 2. rk, til kysen måler 12,5 (13,5) 15,5 (16) 
cm fra midten af cirklen til øverste kant på den sidst 
hæklede rk.
Nu skal der hækles venderækker:

Bryd garnet, sæt det til igen 6 (7) 7 (7) cm fra den 
nederste kant (husk at overholde hækleretningen), 1 
fm i næste m, 1 hstm i hver m, til der er det samme 
antal m tilbage på rk, som du sprang over i begyn-
delsen af rk + 2 m, 1 fm i næste m, 1 km i næste m, 
vend.
Næste rk: 1 lm, spring km over, 1 fm i næste m, 1 
hstm i hver m til 1 m før fm, 1 fm i sidste hstm, 1 km 
i fm. Luk af.

Sæt garnet til i kanten, hvor du før brød det.
Næste rk: 1 lm, 1 hstm i hver m til sidste m, 1 hstm 
i begge maskeled i sidste m, vend.
Gentag denne rk 1 gang mere. Bryd ikke garnet.

Kant
Hækl ca. 60 lm (længden skal være ca. 18 cm). Vend, 
1 km i 2. lm fra nålen, 1 km i hver lm, til du når til 
kysens kant, hækl 1 fm i hver m på forkanten, hækl 
60 lm. Vend, 1 km i 2. lm fra nålen, 1 km i hver lm, 
til du når til kysens kant, hækl fm langs den ene side, 
bag på kysen og langs den anden side. (Det pas-
ser godt med at hækle 3 fm i hver ribbe – hver ribbe 
består af 2 rk). Luk af, hæft ender.


