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3i1 – Alpehue, Tophue, Posehue 

–  dette er en grundopskrift  

Den kan bruges til alle aldre – og alle garntyper 

Garn mængde angives ikke, da det kommer an på garnvalg 

og hue størrelse.  

Hækletips: 

Læs forkortelserne, inden du begynder på at hækle, så du ved, hvad de enkelte tegn betyder. 

Følg opskriften ’bid for bid’, dvs. hver gang der kommer et komma, så stop op og hækl det, der er 

beskrevet mellem to kommaer.  

Når der står f.eks. 16stgm betyder det, at der skal hækles 1stgm i hver af de næste 16 masker. 

Der hækles både i masken før og efter dobbeltstangmaske forom, (og 
stgmf), derved kommer der en maske mere (billede 1) 

Alle omgange starter med 2lm, som tæller som omgangens første maske. 

 

Ved indtagnings omg. hækles første stgms første led i den maske som lm kommer op fra (se 

billede 2). Omgangens sidste stgm hækles i masken inden den med lm kommer op fra, så maske 

antallet blive det samme mellem alle dbstgmf. (billede 3 + 4) 

 

Forkortelser 

omg. = omgang 

m = mask 

lm = luftmaske 

km = kædemaske 

fm = fastmaske 

hstgm = halvstangmaske 

stgm = stangmaske 

stgms = 2 stgm hækles sammen til 1,  

stgmf = stangmaske forfra (nålen stikkes ind fra forsiden, og der hækles rundt om stangen på 

masken i rækken før, også kaldet relief maske eller rib maske)  

stgmb = stangmaske bagfra (nålen stikkes ind fra bagsiden, og der hækles rundt om stangen på 

masken i rækken før, også kaldet relief maske eller rib maske) 

dbstgmf = dobbeltstangmaske forfra (se også stgmf) 

*……* x  = det der står mellem *og* gentages, x…tallet angiver, hvor mange gange det hækles i alt.  
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Pullen: ’pladen’ 

Alle størrelser og modeller starter ens 

 

Alle: 5lm samles med 1km til en ring (eller der startes med en magisk ring) 

 

1. omg. 2lm, 9stgm i ringen, slut med 1 km i 1. m. = 10 m 

 

2. omg. 2lm, *1stgmf, 1hstgm * x 9, 1stgmf, slut med 1km i 1. m = 20 m 

 

3. omg. 2lm, 1stgm, *1dbstgmf, 2stgm * x 9, 1dbstgmf, slut med 1km i 1. m = 30 m 

 

4. omg. 2lm, 1stgm, *1dbstgmf, 3stgm * x 9, 1dbstgmf, 1stgm, slut med 1km i 1. m = 40 m 

 

5. omg. 2lm, 1stgm, *1dbstgmf, 4stgm * x 9, 1dbstgmf, 2stgm, slut med 1km i 1. m = 50 m 

  

6. omg. 2lm, 1stgm, *1dbstgmf, 5stgm * x 9, 1dbstgmf, 3stgm, slut med 1km i 1. m = 60 m 

 

Fortsæt uden at bryde garnet til den ønskede hue - Alpehue, Tophue, Posehue 

 

Alpehuen: 
Fortsæt udtagninger efter samme princip med 10 m mere for hver 

omgang  

 

Udtagnings omg.: 2lm, 1stgm, *1dbstgmf, 1stgm i hver m (frem til 

næste 1dbstgmf) * x 9, 1dbstgmf, 1stgm i hver m, slut med 1km i 1. 

m = 10 m mere på hver omg 

 

Når ’pladen’ har den ønskede størrelse – ca. 10 - 15cm mere end hovedmål – alt efter hvor poset 

den skal være, begyndes indtagning på følgende måde 

 

Indtagnings omg.: 2lm, 1stgms (se hækletips), *1dbstgmf, 1stgms, 1stgm i hver maske, men de 

sidste 2stgm inden dbstgmf hækles som 1stgms* x 9, 1dbstgmf, 1stgms, 1stgm i hver af de 

resterende stgm, slut med 1km i 1. m = 10 m mindre pr. omg. 

  

Gentag: Indtagnings omg, til ’hullet’  har ønskede hoved mål, (der kan justeres med antal stgms i 

sidste omg, hvis 10 maskers indtag bliver formeget – bare der er et lige antal masker).  

 

Hækles en omg med 1stgm i alle m og derefter 

 

4-8 omg rib -  skiftevis 1stgmf og 1stgmb – omgangene lukkes med 1 km og starter med 2lm 

 

Bryd garnet og hæft enden. 
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Tophuen: 
Fortsæt udtagninger efter samme princip med 10 m mere for 

hver omgang  

 

Udtagnings omg.: 2lm, 1stgm, *1dbstgmf, 1stgm i hver m (frem 

til næste 1dbstgmf) * x 9, 1dbstgmf, 1stgm i hver m, slut med 

1km i 1. m = 10 m mere på hver omg 

 

Når ’pladen’ har ca. hovedmål 

 

Hækles der lige op på følgende måde 

 

Lige op omg.:  2lm, 1stgm, *1dbstgmf, 1stgm hver maske, men i de 

midterste 2masker hækles som 1stgms* x 9, 1dbstgmf, 1stgm i hver af de 

resterende stgm, (husk 1stgms midt på), slut med 1km i 1. m = samme 

maske antal som foregående omg. 

 

Gentag: Lige op omg. til huen har den ønskede længde – samme maskeantal på hver omg. 

 

Så hækles der en omg med 1stgm i alle m og derefter   

(obs. Hvis huen er for stor i forhold til hovedmål, kan der hækles en Indtagnings omg, (se 

Alpehuen) inden der hækles stgm i alle m.) 

 

4-8 omg. Rib -  skiftevis 1stgmf og 1stgmb – omgangene lukkes med 1 km og starter med 2lm 

 

Bryd garnet og hæft enden. 

 

Posehue 
7. omg 2lm, 1stgm, *1dbstgmf, 2stgm, 1stgms, 2stgm* x 9, 

1dbstgmf, 2stgm, 1stgms, slut med 1km i 1. m = 60 m 

 

8. omg. 2lm, 1stgm, *1dbstgmf, 6stgm* x 9, 1dbstgmf, 4stgm, slut 

med 1km i 1. m = 70 m 

 

9. omg. 2lm, 1stgm, *1dbstgmf, 7stgm* x 9, 1dbstgmf, 5stgm, slut 

med 1km i 1. m = 80 m 

 

10. omg 2lm, 1stgm, *1dbstgmf, 3stgm, 1stgms, 3stgm* x 9, 1dbstgmf, 3stgm, 1stgms, 1stgm, slut 

med 1km i 1. m = 80 m 

 

11. omg. 2lm, 1stgm, *1dbstgmf, 8stgm* x 9, 1dbstgmf, 6stgm, slut med 1km i 1. m = 90 m 
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12. omg. 2lm, 1stgm, *1dbstgmf, 9stgm* x 9, 1dbstgmf, 6stgm, slut med 1km i 1. m = 100 m 

 

13. omg 2lm, 1stgm, *1dbstgmf, 4stgm, 1stgms, 4stgm* x 9, 1dbstgmf, 4stgm, 1stgms, 2stgm, slut 

med 1km i 1. m = 100 m 

 

Fortsæt udtagninger efter samme princip  

 

Når huen har en passende vide – fortsættes lige op 

 

Lige op omg.:  2lm, 1stgm, *1dbstgmf, 1stgm hver maske, men i de midterste 2masker hækles 

som 1stgms* x 9, 1dbstgmf, 1stgm i hver af de resterende stgm, (husk 1stgms midt på), slut med 

1km i 1. m = samme maske antal som foregående omg 

 

Gentag: Lige op omg. til huen har den ønskede længde – samme maskeantal på hver omg. 

 

Når huen har en passende længde – fortsættes med indtagning.  

 

Indtagnings omg.  2lm, 1stgms (se hækletips), *1dbstgmf, 1stgms, 1stgm hver maske, men de 

sidste 2stgm inden dbstgmf hækles som 1stgms* x 9, 1dbstgmf, 1stgms, 1stgm i hver af de 

resterende stgm, slut med 1km i 1. m = 10 masker mindre en foregående omg. 

 

Når huen passer hoved mål (der kan justeres med antal stgms i sidste omg, hvis 10 maskers indtag 

bliver formeget – bare der er et lige antal masker til sidst. 

  

Hækl en omg med 1stgm i alle m og derefter 

 

4-8 omg. Rib - skiftevis 1stgmf og 1stgmb – omgangene lukkes med 1 km og starter med 2lm 

 

Bryd garnet og hæft enden. 

 

God fornøjelse med min opskrift, du er velkommen til at kontakte mig på facebook eller på mail, 

hvis du har spørgsmål eller kommentarer. 

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

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 
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