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Hæklet Baby Converse  

Hæklenål nr. 2½ og tilsvarende garn f.eks. 100% bomuld. 

(Bliver ca. (A=7) B=8 (C=9) D=10 cm i fodmål med min hækle 

stil  

 

Hækle tips: 
Alle omgange, der begynder med fastmaske, startes med 1 lm, 

disse luftmasker tælles ikke med i maske optælling. 

På omgange med udtagning, hækles der tæt på start lm – dvs. både i starten og slutningen ved 

hækling af sålen, så det passer med maske antal. (omg. 1-4 Afslutning se billedet -  fm i maske med 

rød nål og km i maske med blå nål) 

Fra omg. 5 hækles der skiftevis tæt på lm i start eller slutning for at 

modvirke vridning. 

Det er vigtigt, at maske antal passer, og at alle omgange starter og 

slutter midt på hælen. (Tag evt. en maske ind eller ud i begyndelsen 

eller slutningen, så du kan få maske antal til at passe, da fejl i maske 

antal skyldes oftest, at der bliver hæklet en maske mere eller mindre i 

forbindelse med afslutningen). 

 

Forkortelser  

m=maske                                                                                                                    : 

km = kædemaske 

lm = luftmaske 

fm = fastmaske 

hstgm = halvstangmaske  

stgm = stangmaske 

2 fm sammen = (indtagning af fastmaske), hækle i inderste maskeled i den første maske, og yderste 

maskeled på anden maske samtidig, som var det en maske 

2 hstgm sammen = (indtagning af halvstangmaske), hækle i inderste maskeled i den første maske, 

og yderste maskeled på anden maske samtidig, som var det en maske 

*………* x … = gentages 

omg = omgang 

rk = række 
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Sålen: 

Hækl (13) 15 (17) 19 lm  

1. omg: begynd i 2. m fra nålen og hækl (11) 13 (15) 17 fm, hækl 3fm i sidste lm, og hækl (11) 

13 (15) 17 fm tilbage i luftmaskens andet led afslut med km i 1.fm. I alt (25) 29 (33) 37 m 

 

2. omg: 1fm, 2fm i næste maske, 1fm i hver af de næste (4) 5 (6) 7 m, 1hstgm i hver af de 

næste (5) 6 (7) 8 m, 2hstgm i hver af de næste 4 m, 1hstgm i hver af de næste (5) 6 (7) 8 m, 

1 fm i hver af de næste (4) 5 (6) 7 m, 2fm i næste maske, 1fm i sidste maske, afslut 

omgangen med 1 km, i start lm. I alt (32) 36 (40) 44 m 

 

3. omg: 1hstgm, 2hstgm i hver af næste 2m, 1hstgm i næste (10) 12 (14) 16m, *2hstgm i 

samme m * x 7 gange, 1hstgm i næste (10) 12 (14) 16 m, 2 hstgm i hver af næste 2 m, 1 

hstgm, afslut omgangen med 1 km, i start lm. I alt (44) 48 (52) 56 m 

 

4. omg. 1 hstgm i hver af første 2 m, 2hstgm i næste maske, 1hstgm i næste (13) 15 (17) 19 m, 

* 2hstgm i næste m, 1hstgm i næste m * x 7, 1hstgm i næste (12) 14 (16) 18 m, 2hstgm i 

næste maske, 1hstgm i hver af næste 2 m. I alt (54) 58 (62) 66 m 

 

5. omg : 1 hstgm i bagerste maskeled i alle masker. I alt (54) 58 (62) 66 m 

 

6. omg : str. A: fm i bagerste maskeled i alle masker, (54) m 

 

str. B: fm i bagerste maskeled i alle masker, 58 m 

 

str.C: hstgm i bagerste maskeled i alle masker, (62) m 

 

str.D: hstgm i bagerste maskeled i alle masker.  66 m 

(Gælder kun for str. D: 1 ekstra omg : fm i alle masker i alt 66 m ) 

 

7. omg: skift til sort og hækl fm i begge maskeled i alle masker. I alt (54) 58 (62) 66 m 

 

8. omg:  igen til hvid hækl fm i begge maskeled i alle masker. I alt (54) 58 (62) 66 m 

 

9. omg kun C og D: fm i alle masker (62) 66 m 

 

(Lad evt. garnet hænge og hækl snuden med den anden ende af garnet, hvis der er muligt) 

Snuden: 
Hækles over de midterste (24) 26 (28) 28 masker 

 

1. rk.: hækl 1fm i bagerste led i (24) 26 (28) 28 m, vend med 1lm (resten af snuden, hækl i hele 

masken) 

 

2. rk.: 1fm i hver af 3m, 2fm sammen, *2hstgm sammen* x (7) 8 (9) 9, 2fm sammen,1 fm i 

hver af næste 3m (se hækletips) i alt (15) 16 (17) 17 m, vend med 1 lm 

 

3. rk.: 1 fm i hver maske i alt (15) 16 (17) 17m, vend med 1 lm 
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4. rk.: 1fm i hver af 2m, 2fm sammen, *2hstgm sammen* x (4) 4 (5) 5, 2fm sammen,1 fm i 

hver af næste (1) 2 (1) 1 m i alt (9) 10 (10) 10m, vend med 1 lm 

 

5. rk.: (kun C og D) 1 fm i hver m, i alt 10 m  

 

 

6. rk.: *2 fm sammen* x (4) 5 (5) 5, i alt 5 m. 1 km i første m., bryd garnet. 

 

Fortsæt med det hvide garn, midt bag på hælen, og hækl (15) 16 (17) 19 fm langs siden, (12) 13 

(14) 14 fm over snuden, (15) 16 (17) 19 fm langs siden, i alt (42) 45 (48) 52 m. Bryd garnet. 

 

Flappen: 
Hækles over de midterste (10) 11 (12) 12 m. på snuden. 

Hækl (7) 7 (8) 8 rk. fm lige op, derefter tages ind, ved at undlade at hækle i første maske, til der er 6 

m tilbage, bryd garnet. 

Sidestykket: 
Sæt garnet til 2 m inde over snuden, og hækl langs siden om hælen, og 2 masker ind over snuden i 

den anden side, i alt ca. (33) 36 (39) 42 m. (husk samme maske antal ved begge sko) 

1.- 3. rk. fm lige op  

4. og efterfølgende rk. tag 1 maske ind i begyndelsen af hver række  

Hækl til sidestykket har ønskede højde ca. 10/12 (undlad at tage mere ind efter 12 omg.) 

 

Hækl en kant rundt om overstykket (evt. med hvidt garn), start ved snuden og hækl 1 fm i hver 

række langs siden og 1 fm i hver maske i toppen, slut ved snuden i den anden side. Klip og hæfte 

Hækl en rk. fm rundt om flappen.  

Logo: 
Hækl 5 fm i en magisk ring, afslut med km i første m. Hækl 2 fm i hver fm i alt 10 fm. Bryd garnet 

med en lang trådende til påsyning. Sy en stjerne med kontrast farve. 

Snørebånd: 
Hækl 165 – 175 lm 

Træk snørebåndene gennem flappen så den ikke glider ned. 

God fornøjelse med min hækleopskrift på baby converse sko, du er velkommen til at kontakte mig 

på facebook eller på mail, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til opskriften. 

Jeg vil meget gerne vide, hvis du finder fejl i den. 

Du er meget velkommen til at bruge min opskrift til eget brug, men ikke sælge eller videre give den. 

Hilsen Jette Langelund Christensen 

jettelangelundchr@gmail.com 


