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Pirater, sørøvere og skeletter. Der er fuld fart 
på fantasien i denne seje, hæklede hue med 
dødningehoveder. Huen er til seje drenge og 
piger (og deres voksne), der ønsker sig en 
hue, der ikke er som de andres. Pirat er hæk-
let i traditionel, nordisk flerfarvehækling.
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Materialer
Fv. A: 32 (37) 41 (47) g Pernilla fra Filcolana i fv. 957 
(Very Light Grey melange)
Fv. B: 28 (32) 36 (41) g Pernilla fra Filcolana i fv. 346 
(Thuja)
Hæklenål 3,5 mm

Størrelser
Passer til hovedomkreds: 52-54 (55-57) 58-60 (61-
64) cm

Mål
Omkreds: 48 (52) 55 (60) cm
Højde: 21 (23) 24 (25) cm

Hæklefasthed
12,5 masker og 11,5 rækker på 5 mm hæklenål = 10 
x 10 cm.

Særlige forkortelser
2fmsm ibml: Indtagning, 2 fastmasker hæklet sam-
men gennem bagerste maskeled. *Stik nålen ind i 
næste m gennem bagerste maskeled, og træk garnet 
igennem*, gentag fra * til * en gang. Slå om og træk 
garnet gennem alle 3 løkker på nålen.
3 fmsm ibml: Indtagning, 3 fastmasker hæklet sam-
men gennem bagerste maskeled. *Stik nålen ind i 
næste m gennem bagerste maskeled, og træk garnet 
igennem*, gentag fra * til * 2 gange yderligere. Slå 
om og træk garnet gennem alle 4 løkker på nålen.

Arbejdsgang
Huen hækles rundt nedefra og op.

Opskrift
Slå 96 (104) 110 (120) lm op med farve A, saml til en 
ring med 1 km i første lm.
Begynd med 1 lm, læg farve B hen over arbejdet, så 
der kan hækles omkring denne farve, 1 fm med A i 
samme m som km, følg diagrammet, idet der hele 
tiden hækles omkring den farve, der ikke er i brug 
(kanten bliver pænest hvis man hækler 1. omg i den 
lille løkke bag på luftmaskerne). 

Hver firkant i diagrammet svarer til en fm hæklet i 
bagerste maskeled. Diagrammet læses i hækleret-
ningen – begynd i nederste højre hjørne og læs alle 
omgange fra højre mod venstre. 
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Farveskift: Farveskift foretages i den sidste maske 
med den gamle farve. Det sidste omslag og gennem-
trækning foretages med den nye farve.
Når første omgang er hæklet færdig, fortsættes i spi-
ral med fm i bagerste maskeled. 
Der hækles i alt 4 (4) 5 (5) gentagelser af diagram-
met. Bemærk at nogle masker udelades ved nogle af 
størrelserne.

Når diagrammet er færdigt (efter 29 omg), begynder 
indtagningerne. Fortsæt med at hækle den sidste 
række kranier, og tag samtidig ind:
Hækl 2fmsm ibml i hver side af det ensfarvede om-
råde mellem kranierne på hver omgang.
Dvs. der tages i alt 8 (8) 10 (10) m ind på hver om-
gang.
Når der er 3 m tilbage mellem kranierne tages der 
ind over de 3 m med 3fmsm.  Derefter placeres ind-
tagningerne (2fmsm) i hver side af kranierne, indtil 
kraniet er færdigt. Derefter tages 8 (8) 10 (10) m ind 
på hver omgang, indtil der er hæklet 36 (38 (40) 42 
omgange i alt.

Hæft ender.
Sort/rød/blå firkant: 1 fm i bagerste maske-
led med farve A
Hvid firkant: 1 fm i bagerste maskeled med 
farve B

Str. 52-54 cm: udelad de røde masker
Str. 55-57 cm: hækl alle røde og blå masker 
med farve A
Str. 58-60 cm: udelad de røde og de blå 
masker
Str. 61-64 cm: udelad de røde masker

Diagram

Bryd garnet med en lang garnende. Saml toppen 
således:
Sæt garnenden af farve B (A) A (A) på en uldnål, og 
væv garnenden gennem maskernes bagerste maske-
led, således at du hver gang bevæger nålen fra huens 
indre og ud (du stikker nålen ind bagfra i masken).
Træk toppen sammen, og sy et par sting på vrangsi-
den for at fæstne.
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