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Hæklede vatrondeller og vaskepose
Hækl selv vatrondeller af bomuldsgarn, som kan vaskes og dermed bruges igen og igen. Genanvendelige 
rondeller er dermed et mere miljøvenligt alternativ til almindelige vatrondeller. Lav også en vaskepose, der 

kan fungere som opbevaring af de hæklede vatrondeller.

Ud af 50 g garn kan der blive 6 rondeller og 1 vaskepose.

Vatrondel: 
Brug hæklenål nr. 3 og 2,5

1:  Start med at lave en magisk ring. Stik nålen ned i løkken, træk tråden op i løkken og slå om, og træk igennem.

2:   Hækl 8 Puffm i ringen  og afslut med 1 Km. I toppen af 1 puffm. Træk ringen sammen

Puff- maske: Slå garnet om, gå ned om ringen, slå om. Dette gøres 3 gange, så der er 7 tråde på nålen. Slå om og træk garnet gennem 
alle 7 tråde. Slå om og trækgarnet igennem.. 

1:  Hækl nu 1 Puffm. i 1. mellemrum og 2 i næste. Skift således runden ud. Slut med km. 21 m.

2:  Hækl nu 2 Puffm. i 1. mellemrum og 1 i næste. Skift således runden ud. Slut med 1 km.

3:  Start med 1 Lm. og hækl Fm. i alle masker runden ud. Lav 2 omgange med Fm. 

4:  Afslut med km.- hæft enderne. 

TIP: Hækl Puffm. løs og hold maskerne fast på nålen med pegefinger, mens der hækles.

Forkortelser og symbolforklaring
Puffm= Puffmaske
Km = kædemaske

Lm= luftmaske
Fm= fastmaske
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Forkortelser og symbolforklaring
Puffm= Puffmaske
Km = kædemaske

Lm= luftmaske
Fm= fastmaske
M= maske

Hæklede vatrondeller og vaskepose

Vaskepose: 
1:  Start med en magisk ring og nål 3.

2:  I ringen hækles 8 Puffm.

3:  Hækl nu 2 Puffm. mellem hver Puffm. i sidste omgang. Afslut med Km.

4:  Hækl nu skiftevis 2 og 1 Puffm. i næste omgang. Afslut med Km.

5:  Næste omgang: 2 Puffm. i 1 mellemrum og 1 Puffm. i hver af de næste 2 mellemrum.

6:  Hækl 1 Fm. i alle masker i næste omgang. Afslut med Km.

7:  Skift til nål nr. 2,5. Hækl 4 Lm. Hop over 2 M. og hækl 1 Fm. i næste M.

8:  Gentag runden ud. Afslut m. Km.

9:  Fortsæt således til den ønskede højde på posen. 10-11 cm.

10:  Hækl 1 omgang Fm. I 1. omgang laves 4 Fm. i hver løkke. Hækl 1 omgang til.

11:  Sidste omgang laves med 4 Lm. i hver 3. M.

12:  Med dobbeltgarn hækles en snor af Lm. Ca. 55 cm. 


