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Make-up etuiet er et alternativ til make-up pungen, hvor det ofte kan være svært at skabe overblik,
fordi alle tingene ligger samlet. Her kan du skabe et bedre overblik, da der er små rum, som du selv
kan tilpasse i størrelsen.

Du kan dog lave dit etui større eller mindre, alt efter ønske. Det er også kun fantasien der sætter
grænser, i forhold til hvad du kan anvende etuiet til. Det kan f.eks. også være til opbevaring af
hæklenåle, tuscher, malerpensler, osv.

Etuiet hækles i dobbelt tråd Infinity Hearts Rose 8/4 med hæklenål 4 mm og ”flapperne” laves med
enkelt tråd og hæklenål 2,5 mm.

Størrelse

Det færdige etui måler ca. 16 cm i bredden (bredden er der hvor lynlåsen kommer til at være) og i
sammenfoldet tilstand måler den 12 cm, hvis opskriften følges.
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Redskaber

Hæklenål str. 2,50 mm + 4,00 mm
Saks 
Målebånd 
Synål 
Evt. knappenåle

Materialer og Garnforbrug

3 nøgler Infinity Hearts Rose 8/4 (mere eller mindre alt efter ønsket størrelse)
15 cm Lynlås
Magnet knapper

Forkortelser

lm = luftmaske

rk = række

m = maske

fm = fastmaske

stgm = stangmaske

hstm = halvstangmaske

[xxx] = det der står imellem, laves i samme maske

*xxx* = det der står imellem, gentages

Fremgangsmåde

Begynd med dobbelt tråd og hæklenål 4 mm.

Slå 36 lm op (+/- 3 m for at gøre bredere eller smallere).

1. rk: Begynd i 3. lm fra nålen, hvor du laver 1 fm, 1 lm og 1 stgm ned i den samme m, spring 2 m
over, *[1 fm, 1 lm, 1 stgm] i næste m, spring 2 lm over* gentages indtil der er 1 lm tilbage, hvor du
laver 1 fm i sidste lm.

2. rk: Vend med 1 lm, spring fm og stgm fra forrige række over og lav *[1 fm, 1 lm, 1 stgm] om lm-
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buen, springer 2 m over* gentages rækken ud, lav 1 fm i vendeluftmasken.

Du skal nu måle dit stykke i bredden, hvor stykket skal måle ca. 14-16 cm i bredden – er stykket
smallere, så kan der laves en fm kant rundt til sidst. For at lynlåsen skal passe, skal stykket til sidst
måle 15,5-16 cm i bredden.

Gentag række 2 indtil stykket måler ca. 45 cm i længden – her kan du vælge at gøre den længere
eller kortere, alt efter hvor stort du ønsker dit etui skal være. Husk blot på, at lynlås-lommen skal
måle ca. 10 cm, hvor du lægger den dobbelt, så det endelige mål bliver ca. 10 cm kortere.

Når stykket har den ønskede længde, og hvis din bredde er mindre end 15,5-16 cm, kan du lave en
fm-kant (fortsat med dobbelttråd og hæklenål 4 mm):

Vend med 1 lm og lav fm hele vejen rundt om stykket, 1 fm ud for hver række og 3 fm i hjørnerne.
Hækl eventuelt flere omgange, indtil bredden måler 16 cm.

Afslut og hæft ender.

Buk den ene ende 10 cm op og sy sammen i hver side. Montér herefter lynlåsen.



 

  

Sy lynlåsen fast, så du bukker flappen ind og det hæklede kom udenover. Husk til sidst at bukke
enderne ind i lommen, så de ikke kan ses.



 

  

Stingene på bagsiden kommer til at se således ud.



 

  

Sy nu lynlåsen fast i den modsatte side. Pas på at man ikke kan se stingene på modsatte side.

Flapperne:

Skift nu til enkelt tråd og hæklenål 2,5 mm.

Du skal nu hækle to ”flapper” – den ene skal bruges til opbevaring og den anden skal bruges som
”flap” foroven, så tingene ikke falder ud. Fremgangsmåden for begge er den samme. De laves med
hstm, men hstm kan også sagtens erstattes af fm, hvor der blot begyndes i 2. lm fra nålen.

Slå 39 lm op

Rk. 1: Begynd med en hstm i 3. lm fra nålen og lav 1 hstm i hver af de resterende lm



 

Rk. 2: Vend med 2 lm, lav 1 hstm i hver m

Efter række 2 skal dit stykke måle ca. 12-14 cm i bredden (alt efter ønsket størrelse). Gør den ikke
det kan du prøve igen og slå flere eller færre lm op.

Gentag række 2 indtil opbevaringsstykket måler 9 cm og ”flappen” måler 8 cm.

Montér opbevaringslommen nederst på dit etui og sy sammen i begge sider og forneden. Lav
herefter sting nedad lommen, således opbevaringslommerne bliver ca. 3 cm i bredden (eller
forskellige størrelser, alt efter hvor bredt stykket er og hvad der er plads til) – med 3 cm kan der
sagtens være en mascara. Til en tusch eller hæklenål vil 2 cm muligvis være bedre. Det er smag og
behag. Montér herefter ”flappen” foroven.

  



 

Sy sammen i hver side og forneden. Lav herefter lommer til opbevaring.

Fold nu etuiet sammen for at finde ud af hvor du skal placere dine magnetknapper. Du kan enten
folde etuiet sammen i et fold eller lave flere fold, alt efter ønsket størrelse, når etuiet er foldet
sammen. Du kan enten montere én knap i midten eller to magnetknapper – en i hver side.

Dit make-up etui er nu færdig!

Del gerne din udgave på de sociale medier og benyt hashtaggene: #ritokrea #ritohobby #annaskjemt
#ritomakeupetui og tag gerne @ritodk og @annaskjemt
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