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Oversigt over mine Salgsopskrifter 
Alle er hækleopskrifter og kan købes på  

www.jettelangelund.dk  

1. Pyntekrave: 
Hæklenål nr. 3 tilsvarende garn  

Jeg har brugt ID bomuld fra Super Brugsen og nål 
nr. 3 

Kraven bliver ca. 27 cm rund i halskanten, med 
min hækle stil ;-) og der bliver let to kraver af et 
nøgle garn. 

Der er angiver tips til at gøre kraven mindre og 
større i halsmål. Der er opskrift på 3 forskellige 
lukninger. 

Hvis du hækler løst er det en god ide med nål 2½ 
til almindeligt bomuld 

 
 
 
 
 
 

2. Hverdagskrave: 
Hæklenål nr. 3 tilsvarende garn  

Jeg har brugt 1ngl ID bomuld fra Super Brugsen og 
nål nr. 3 

Kraven bliver ca. 27 cm rund i halskanten, med 
min hækle stil ;-) der er anvisning på hvordan man 
gør kraven mindre/større. 

Der er beskrevet 4 forskellige afslutnings kanter, 
men kraven er også rigtig sød uden den sidste 
kant (se billedet af den hvide krave) 

Hvis du hækler løst, er det en god ide at bruge nål 
2½ til almindeligt bomuld. 

http://www.jettelangelund.dk/
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3. Savlekraver: 
Hæklenål nr. 3 og tilsvarende garn  

Jeg har brugt ID bomuld fra Super Brugsen og 
Mayflower Cotton 8. Der bliver let en hagesmække 
at 1 ngl. garn. 

Kravene bliver ca. 24/25 cm og (27/29) cm rund i 
halskanten, med min hækle stil ;-)  

Hvis du hækler løs, er det en god ide med nål 2½ til 
almindeligt bomuld. 

Krave A, B og C bliver rigtig fine både ensfarvede 
og i striber. D bliver bedst ensfarvet, alle 4 er fine med en anden farve til kant. 

Er du nybegynder, så er krave A den letteste at gå i gang med. 

Alle afslutnings kanter (beskrevet efter krave D) kan anvendes til alle kraver.  

4 forskellige modeller, med 6 forskellige kanter og 3 lukninger, så der er mange 

kombi muligheder. 

 

 

4. Babykyser: 

Kysen hækles i et stykke.  

Størrelse (A= nyfødt) B= ca. 3mdr (C= ca. 6-9mdr) 

D= ca. 12- 18 mdr 

Hæklenål nr. 3 tilsvarende garn  

Jeg har brugt (1) 1 (1) 2 nøgler ID 100% bomuld fra 
Super Brugsen og nål nr. 3   

Kysen bliver ca. (38) 40 (43) 46 cm i hovedmål med 
min hækle stil  

Min hæklefasthed er:   

4½ M7-grupper og 14 rk. = 10x10 cm. 

 fra midt til kant på omg.9. = 5cm  

26m x 18rk krydsmønster = 10cmx 10cm. 
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5. Baby Futter 

Hæklenål nr. 3 og 1 nøgle tilsvarende garn f.eks. 
100% bomuld.  

Bliver ca. (A=7) B=8 (C=9) D=10 (E=11½) cm i fodmål 

med min hækle stil   

hækles i et stykke  
5 forskellige skafter er beskrevet i opskriften 

 

 

 

 

 

6. Babykyse, futter og 

suttesnor, med 

muslingemønster:  
Hæklenål nr. 3 tilsvarende garn  

Min hæklefasthed er:  4½ M7-grupper og 14 rk. = 
10x10 cm. og -  fra midt til kant på omg.9. = 5cm  

Garn forbrug mv. 

Kyse ca (1) 1 (1½) 1½ nøgle  

Kysen bliver ca. (A=38) B= 40 (C=43) D= 46 cm i hovedmål med min hækle stil  

Futter ca (1) 1 (1) 1 (1) nøgle 

Bliver ca. (A=7) B=8 (C=9) D=10 (E=11½) cm i fodmål med min hækle 

Suttesnor under ½ nøgle 
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7. Muslingekjole: 
Hæklenål nr. 3 tilsvarende garn  

Jeg har brugt ca. (2) 4 (6) 8 nøgler ID bomuld fra Super 
Brugsen og nål nr. 3 

3 til 10 knapper alt efter ønske 

Kjolen bliver ca. (40) 48 (54) 62 cm i livvidde med min 
hækle stil ;-), hvilket svarer til (nyfødt), ca. 9 mdr., (ca. 
2 år) og ca. 4/5 år 

Min hæklefasthed: 3 M9-grupper og 14 rk. giver 10x10 
cm 

Kjolen hækles i et stykke oppe fra og ned, og kan knappes for eller bag som ønsket. Kjolen kan hækles med 
lukket skørt Model A, eller åben skørt model B, og kan i kort udgave bruges som vest eller tunika. 

 

 

8.a Baby sommer sko  

 

Hæklenål nr. 3 og 3½  

Jeg har brugt ID bomuld fra Super Brugsen 

(Bliver ca. 8 (9) 10 cm med min hækle stil ;-)  

Sålen er hæklet med dobbeltgarn  

 

 

 

8.b Baby sko hæklet i bomuld 

Hæklenål nr. 3 og 3½  

Jeg har brugt ID bomuld fra Super Brugsen 

(Bliver ca. (9) 10 (11½) 13 cm i fod mål med min hækle stil 
;-) 

Sålen er hæklet med dobbeltgarn  
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9. Suttesnor 

Hæklenål nr. 3 og en rest tilsvarende garn f.eks. 100% 
bomuld.  

Også beskrevet med O- ring 

 

 

 

 

10. Pynte hagesmække: 
Hæklenål nr. 3 og tilsvarende garn  

Jeg har brugt ID bomuld fra Super Brugsen, Mayflover Junio 
8  

Hvis du hækler løst er det en god ide med nål 2½ til 
almindeligt bomuld 

Halsmål ca. (24) 25 (27) cm 

Beskrivelse af 3 forskellige lukninger 

 

 

11. Hagesmække i Krydsmønster: 
5 størrelser – 3 forskellige lukninger (kort og lang trense 
samt bildebånd 

Hæklenål nr. 3 tilsvarende garn  

Halsmål ca.  (A=24) B=25 (C=27) D=29 (E=30)cm 

Jeg har brugt ca. ½ nøgle 100% bomuld f.eks. ID fra Super 
Brugsen eller Mayflower junior 8 og nål nr. 3   
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12. Babytrøje i Krydsstangmasker 

Hæklenål nr. 3 tilsvarende garn  
Størrelse ca. (0-3mdr) 6-9mdr (12-15mdr) 
18-24mdr  

Jeg har brugt ca. (3-4) 4-5 (5-6) 6-7 nøgle 100% bomuld 
f.eks. ID fra Super Brugsen eller Mayflower junior 8 og 
nål nr. 3 (til trøje med langeærmer) 

Min hæklefasthed er ca. 26m x 18rk krydsmønster 
(skiftevis 1rk fm, 1rk X-stgm) = 10cm x 10cm 

Trøjen hækles ud i et - oppefra og ned, så der er ingen 
sammensyninger 

Trøjen kan evt. hækles i andet garn der passer til nål 3. 

Da opskriften er opgivet i masker og rækker, kan den også hækles i garn og nål i andre tykkelser – men så 
passer størrelses angivelserne ikke – men formen vil ikke ændre sig. Så hvis du hækler i tyndere garn vil den 
blive mindre og du skal vælge en større størrelse med maske tal. 

 

 

13. Trøje i Krydsstangmasker: 
Hæklenål nr. 3 tilsvarende garn  

Størrelse ca. 3-4år (5-6år) 7-8år   

Jeg har brugt ca. 6-7 (8-9) 10-11 nøgle á 50g, 100% 
bomuld f.eks. ID fra Super Brugsen eller Mayflower junior 
8, løbelængde 170 og nål nr. 3 

Min hæklefasthed er ca. 26m x 18rk krydsmønster 
(skiftevis 1rk fm, 1rk X-stgm) = 10cm x 10cm 

Trøjen hækles ud i et - oppefra og ned, så der er ingen 
sammensyninger 

Trøjen kan evt. hækles i andet garn, der passer til nål 3. 

Da opskriften er opgivet i masker og rækker, kan den også hækles i garn og nål i andre tykkelser – men så 
passer størrelses angivelserne ikke – men formen vil ikke ændre sig. Så hvis du hækler i tyndere garn vil den 
blive mindre og du skal vælge en større størrelse med maske tal. 
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14. Babykjole i Krydsmønster:  
Hæklenål nr. 3 tilsvarende garn  

Størrelse ca. (0-3mdr) 6-9mdr (12-15mdr) 18-24mdr  

Materiale ca. (3) 4 (5) 7 nøgle 100% bomuld Mayflower junior 8, eller 
andet garn, der passer til nål nr. 3 

Hækle nål nr. 3, og (5) 6 (7) 8 små knapper til åben kjole, (3) 3 (4) 4 til 
lukket model. 

Hæklefasthed er ca. 26m x 18rk krydsmønster (skiftevis 1rk fm, 1rk X-
stgm) = 10cm x 10cm 

Kjolen hækles ud i et - oppefra og ned. 

Kan knappes for eller bag som ønsket. 

Kan laves gennem knappet eller med lukket skørt (sammenhæklet). 

 

 

 

15. Trøje og bluse i 

krydsstangmasker med 

integreret ribkant  
(OBS. Opskriften er identisk med nr. 16 eneste forske er 

at nr 15 er hæklet i X – stangmasker, og nr. 16 er hæklet 

i alm. stangmasker.) 

Størrelse ca. 0-3 (6/12mdr) 18/24mdr (4-
6år) 

Hæklenål nr. 3 tilsvarende garn f.eks. Mayflower Junior 8, Cotton 212 fra hjertegarn, eller merinould  

Garnforbrug ca. 3½ (4/5) 6/7 (8/9) nøgle løbelængde 170 pr 50g (til trøje med langeærmer)  

Nål nr. 2½ til rib + knapper (2-7stk alt efter størrelse og model) 

Trøjen hækles ud i et - oppefra og ned, så der er ingen sammensyninger 

Min hæklefasthed er ca. 26m x 18rk krydsmønster (skiftevis 1rk fm, 1rk X-stgm) = 10cm x 10cm 

Da opskriften er opgivet i masker og rækker, kan den også hækles i garn og nål i andre tykkelser – men så 
passer størrelses angivelserne ikke – men formen vil ikke ændre sig. Så hvis du hækler i tyndere garn vil den 
blive mindre, og tykkere garn større end den angivne størrelse.   
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16. Swether og cardigan 
(OBS. Opskriften er identisk med nr. 15 eneste forske er at nr 15 er 

hæklet i X – stangmasker, og nr. 16 er hæklet i alm. stangmasker.) 

Størrelse ca. 0-3 (6/12mdr) 18/24mdr (4-6år) 

Hæklenål nr. 3 tilsvarende garn f.eks. Mayflower Junior 8, Cotton 
212 fra hjertegarn, eller merinould  

Garnforbrug ca. 3 (4/5) 6/7 (8/9) nøgler løbelængde 170 pr 50g (til trøje med langeærmer)  

Nål nr. 2½ til rib + knapper (2-7stk alt efter størrelse og model) 

Trøjen hækles ud i et - oppefra og ned, så der er ingen sammensyninger 

Min hæklefasthed er ca. 26m x 18rk (skiftevis 1rk fm, 1rk stgm) = 10cm x 10cm 

Da opskriften er opgivet i masker og rækker, kan den også hækles i garn og nål i andre tykkelser – men så 
passer størrelses angivelserne ikke – men formen vil ikke ændre sig. Så hvis du hækler i tyndere garn vil den 
blive mindre, og tykkere garn større end den angivne størrelse.   

 

 

 

17. Opskrift på babykyse i  
Lukket muslingemønster  
 

Størrelse (A= nyfødt) B= ca. 3mdr (C= ca. 6-9mdr) D= ca. 12- 18 mdr  

Hæklenål nr. 3 tilsvarende garn  

Jeg har brugt (1) 1 (1) 2 nøgler Mayflower junior 8 100% bomuld  

Kysen bliver ca. (38) 40 (43) 46 cm i hovedmål med min hækle stil  

Min hæklefasthed er: 4½ M7-grupper og 14 rk. = 10x10 cm. - fra 

midt til kant på omg.9. = 5cm  

(Alternativ garnvalg f.eks. Arwetta 100% uld, eller Cotton 212 50% uld/50% bomuld, huerne bliver da ca. en 

størrelse mindre) 
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18. Trøje og bluse i krydsstangmasker med integreret 

ribkant nål 4 

Hækle opskrift med lange eller korte ærmer: 

Størrelse ca. (3-6mdr) 6-9mdr (15-18mdr) 2år (3år) 4år 
(6år)  

Overvidde ca. (50) 54 (59) 63 (66) 70 (74) 

Hæklenål nr. 4 tilsvarende garn f.eks. merinocotton fra hjertegarn 

Garnforbrug ca. 4 (4½) 6 (7) 8 (10) nøgle løbelængde 120 pr 50g (til trøje med langeærmer)  

Nål nr. 3½ til rib + knapper (2-6) stk alt efter størrelse og model) 

Trøjen hækles ud i et - oppefra og ned, så der er ingen sammensyninger 

Min hæklefasthed er ca. 20m x 15rk krydsmønster (skiftevis 1rk fm, 1rk X-stgm) = 10cm x 10cm 

Da opskriften er opgivet i masker og rækker, kan den også hækles i garn og nål i andre tykkelser – men så 
passer størrelses angivelserne ikke, og der skal måske justeres i længde – men formen vil ikke ændre sig. Så 
hvis du hækler i tyndere garn vil den blive mindre, og tykkere garn større end den angivne størrelse.   

 

 

19. Bøllehat med Hjerter  

til alle aldre:  

Størrelse ca. (0-3mdr) 6-9mdr (12-18mdr) 2-

4år (6-10år) S (M/L) XL 

Kysen bliver ca. (38) 42 (45) 48 (51) 54 (57) 60 cm i 

hovedmål med min hækle stil  

Jeg har brugt ca. (1) 1 (1) 1½ (1½) 2 (2) 2) nøgler Mayflower junior 8 100% bomuld 50g og 170 

løbemeter, og hæklenål nr. 3  

Min hæklefasthed er ca. 23m x 13 rk stgm   = 10cm x 10cm,  
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20.Kjole og Bøllehat med hjerter 

Hæklenål nr. 3 tilsvarende garn  

f.eks. Mayflower junior 8 

Størrelse ca. (nyfødt) ½år (1år) 2år (4år)  

Brystviddde kjolen ca. (44) 49 (54) 58 (64)cm  

Hovedvidde hatten ca. (38) 42 (45) 48 (51) cm  

Jeg har brugt ca. (4) 5 (5½) 6½ (8) nøgler af 50g, 170 
løbemeter, og nål nr. 3  

Min hæklefasthed er ca. 23m x 13 rk stgm   = 10cm x 10cm,  

og 3½gruppe og 9rk i mønsterhækling (rk 9 og 10) =10 x 10 
cm 

4-10 små knapper 

Kjolen hækles ud i et - oppefra og ned, så der er ingen sammensyninger.  

Kjolen knappes i ryggen. 

 

 

Hjerte kjolerne  

bliver også rigtig fin i Hjerte Organic350 –WoolCotton eller Coast garn som også hækles på nål nr 
3, men da det er en tyndere garn er hæklefastheden ikke den samme, og jeg anbefaler at man 
vælger at hækle en størrelse større end barnets. (Der skal kun bruges et mindre antal nøgler, da 
garnet har en længere løbelængde) 

Kjolen hækles ud i et - oppefra og ned, så der er ingen sammensyninger. Kjolen knappes i ryggen. 

Da opskriften er opgivet i masker og rækker, kan den også hækles i garn og nål i andre tykkelser – 
men så passer størrelses angivelserne ikke – men formen vil ikke ændre sig. Så hvis du hækler i 
tyndere garn vil den blive mindre, og du skal vælge en større størrelse end barnets alder. 
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21. Hjertekjolen (nyfødt til 4 år) 

Hæklenål nr. 3 tilsvarende garn  

f.eks. Mayflower junior 8 

Størrelse ca. (nyfødt) ½år (1år) 2år (4år)  

brystviddde kjolen ca. (44) 49 (54) 58 (64)cm 

Jeg har brugt ca. (3) 3½ (4) 5 (6½) nøgler af 50g, 170 
løbemeter, og nål nr. 3  

Min hæklefasthed er ca. 23m x 13 rk stgm   = 10cm x 10cm,  

og 3½gruppe og 9rk i mønsterhækling (rk 9 og 10) =10 x 10 
cm 

4-10 små knapper 

 

 

 

22. Hjertekjolen (4 til 10 år) 
Hækleopskrift 
Størrelse ca. (4år) 6år (8år) 10år 
brystviddde kjolen ca. (64) 68 (72) 74cm 
 
Garnforbrug: ca. (6) 7 (8) 9 nøgler af 50g, 170 løbemeter, 
f.eks. Mayflower junior 8, Hjertegarn Cotton 8 eller lign. 
 
Hæklenål nr. 2½ eller 3 –  
 
Hæklefasthed er ca. 23m x 13 rk stgm   = 10cm x 10cm, og 
3½gruppe, og 9rk i mønsterhækling (rk 9 og 10) =10 x 10 cm 
 
4-10 små knapper 
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23. Mamelukker og Krave  
Hækleopskrift  
Størrelse  
bukser ca. (0mdr) 6mdr (12mdr) 2år (4år)  
Bukserne bliver ca. (40) 44 (49) 54 (58)cm i taljemål  
 

krave ca. (25) 27 (29)cm i halsmål  
 
Garn forbrug ca. (2½) 3 (3) 4 (4) nøgler 100% bomuld 50g og 
170 løbemeter, (f.eks. Mayflower junior 8 eller Cotton 8 fra 
Hjertegarn) til krave og kort bukser – der går mere til knælange :-)  
 
Hæklenål nr. 2½ eller 3 så det passer med hæklefasthed - 23m x 13 rk stgm = 10cm x 10cm,  

 

 

 

 

24. Buksedragt  
Hækleopskrift på buksedragt med eller uden hjerte  
Størrelse ca. (nyfødt) ½år (1år) 2år (4år)  
brystviddde ca. (44) 49 (54) 58 (64)cm  
 
Garn forbrug ca. (til ens farvet, alt efter benlængde). (3½) 4 (5) 6 
(7) nøgler af 50g, 170 løbemeter, f.eks. Cotton nr. 8 fra Hjertegarn, 

eller Mayflower Junior 8  
 
Hæklenål nr. 2½ eller 3 (efter 
hæklefasthed)  
Min hæklefasthed er ca. 23m x 13 rk 
stgm = 10cm x 10cm,  
4-8 små knapper  
Dragten hækles ud i et - oppefra og ned, så der er ingen sammensyninger. 
Dragten knappes i ryggen.  
Da opskriften er opgivet i masker og rækker, kan den også hækles i garn i 
andre tykkelser – men så passer størrelses angivelserne ikke – men formen 
vil ikke ændre sig. Så hvis du hækler i tyndere garn vil den blive mindre, og 
du skal vælge en større størrelse end barnets alder. 

 

  Bøllehatten se opskrift nr. 19 
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25. Tandhjul –Nederdel, Bøllehat og Krave 
 

Størrelse ca. ½ år (1-2år) 3-4år (5-6år) 8-10år   

Taljevidde nederdel ca. 46 (52) 54 (58) 62cm  

 
Hovedvidde hatten ca. 42 (45) 48 (51) 54cm 

Krave ca. (25) 27 (29)cm i halsmål 

 

Jeg har brugt ca. 4 (5) 6 (7) 8 nøgler af 50g, 170 

løbemeter, og nål nr. 3 til hele sættet 

– anden størrelse både større og mindre, er 

beskrevet under hækletips 

- kan også hækles i garn og nål i andre tykkelser / hæklefasthed, men så passer størrelses 

angivelserne ikke. 

Der er beskrivelse af både enkelt og dobbelt rib på nederdelen, – og enkelt og dobbelt tandhjuls 

flæse på hatten, - samt bindebånd og trense (knaphuls række) lukning af kraven.  

 

 

26. Bøllehat med flæser 
vælg mellem Tandhjuls- eller 

Muslingekant 
 

Hæklenål nr. 3 tilsvarende garn  

f.eks. Mayflower junior 8, Cotton 8 fra hjertegarn e.l. 

 

Størrelse ca. ½ år (1-2år) 3-4år (5-6år) 8-10år   

 
Hovedvidde hatten ca. 42 (45) 48 (51) 54cm 
 

Jeg har brugt ca. 1 (1) 1½ (1½) 2 nøgler af 50g, 170 løbemeter, og nål nr. 3 til hatten og enkelt kant, 

+ en rest til dobbeltkant. 

 

Opskriften indeholder beskrivelse af 5størrelser og 3 forskellige flæsekanter 
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27. Tandhjuls Krave 
Hæklenål nr. 3 tilsvarende garn  

f.eks. Mayflower junior 8, Cotton 8 fra 

Hjertegarn e.l. 

 

Størrelse ca. (25) 27 (29)cm i halsmål 

 

beskrivelse af hvordan kraven gøres større 

eller mindre. 

 

beskrivelse af trense(knaphul) lukning eller bindebånd. 

 

Jeg har brugt ca. ½ nøgler af 50g, 170 løbemeter, og nål nr. 3 til en krave 

Min hæklefasthed er ca. 21stgm x 13 rk = 10cm x 10cm 

 

28. Nederdel og Bøllehat i 

muslingemønster 
Hæklenål nr. 3 tilsvarende garn  

f.eks. Mayflower junior 8, Cotton 8 fra hjertegarn e.l. 

 

Størrelse ca. ½ år (1-2år) 3-4år (5-6år) 8-10år   

Taljevidde nederdel ca. 46 (52) 54 (58) 62cm  

 
Hovedvidde hatten ca. 42 (45) 48 (51) 54cm 
 

Jeg har brugt ca. 4 (5) 6 (7) 8 nøgler af 50g, 170 

løbemeter, og nål nr. 3 til hele sættet 

 

Min hæklefasthed er: 

 20stgm x13 rk. = 10cm x 10cm, 

24ribstgm x 16 rk. = 10cm x 10cm,  

3½gruppe og 14rk i mønsterhækling (som nederdelens rk 6 til 9 der gentages) =10 x 10 cm 

– andre størrelse både større og mindre, er beskrevet under hækletips 

- kan også hækles i garn og nål i andre tykkelser / hæklefasthed, men så passer størrelses 

angivelserne ikke 
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30. Spencerkjoler: De 4 årstider 

Hækleopskrift: 4 forskellige 

skørter - 6 størrelser 

Størrelse ca. 0-1mdr (2-5mdr) 6-9mdr 

(12-18mdr) 2-3år (4-5år)  

Brystviddde kjolen ca. 44 (48) 50 (54) 58 

(64)cm 

Garn forbrug ca. 2½ (3) 3½ (4) 5 (6-7) nøgler af 50g, 

170 løbemeter. Kun vejledende, da valg af længde 

og mønster på skørtet har stor betydning.  ’Sommer’ skørt har mindst garn forbrug og ’Forår’ mest.  

3-12 små knapper  

Hæklenål nr. 3  

Hæklefasthed er ca. 23m x 13 rk stgm = 10cm x 10cm,  

Kjolen hækles ud i et - oppefra og ned, så der er ingen sammensyninger.  

Kjolen kan knappes i ryggen eller foran. 

Vælg mellem gennemknappet (Åben skørt) eller kun knapper i bærestykket (Lukket skørt) 

Modellerne er hæklet i 100% bomuld – men vælg det garn du kan lide. 

 


