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Størrelse garnforbrug

Størrels
e

0-3 mdr. 3-6 mdr. 6-12
mdr.

1-5 år 5 år+ Voksen

Hovedo
mfang

35-40 cm 40-44 cm 44-48 cm 48-52 cm 52-56 cm 56-60 cm

Garnfor
brug

75g 100g 125g 150g 175g 200g
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Hæklefasthed

Det er meget vigtigt at lave en hækleprøve og sikre sig, at man opnår hæklefastheden, da
størrelserne ellers ikke nødvendigvis vil passe til de oplyste mål! 10x10 cm: 26 stgm x 14 rk.

Redskaber

Hæklenål str. 2,50-3,00 mm – eller den der passer for at opnå hæklefastheden!
Synål
Saks

Materialer og garnforbrug

Infinity Hearts Baby Merino
Hvid Pompon Kvast i akryl
Alternativt kan du lave din egen pompon med en Pompon Maker
Evt. lille knap til at sætte kvasten fast i huen, så kvasten kan tages af ved vask af huen.

Forkortelser

mr: magisk ring

lm: luftmaske

fm: fastmaske

km: kædemaske

stgm: stangmaske

stgm-udt: stangmaske-udtagning (2 stgm i samme)

omg: omgang (hækles i spiral)

rk: række (der hækles frem og tilbage)

** x (et tal) betyder der skal gentages fra * til * det angivne antal gange

(x) antallet af masker efter omgangen/rækken afsluttes.

Inden du begynder

Det kan være en god idé at måle hovedomkredsen på den person, som du ønsker at hækle huen til.
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Du måler ved at måle rundt om hovedet lige omkring ørerne, altså ikke ved panden og om i nakken,
men en mere ”lige linje” rundt.

Du skal derfor kigge mere på målene for hovedomkreds end alderen i de oplyste størrelser.

HUSK at måle din hæklefasthed, således garn og nål stemmer overens med hæklefastheden, hvis du
skal være sikker på, at huestørrelsen passer til de angivne mål. Det vigtigste er, at bredden passer,
da du altid kan gøre huen kortere eller længere.

Fremgangsmåde

Huen hækles oppefra og ned. Når du når til stykket, hvor huen blot gøres længere kan du altid
stoppe før og gøre den kortere eller vælge at lave den længere. Dette vil selvfølgelig spille ind på
mængden af garn der skal bruges. Huen kommer til at se stor ud, men når kanten laves, vil den blive
smallere.

Hvis du gerne vil lave en lidt anderledes nissehue, kan du enten lave alle stgm i bml eller f.eks. gøre
huen stribet. Det er kun fantasien der sætter grænser.

OBS!

Du starter hver omgang med 2 lm og de 2 tæller IKKE som en maske. 

Lav skiftevis for hver runde enten en stgm i samme maske som lm i starten (din km) eller til sidst, så
linjen bliver mere lige.



 

Figur: Sådan ser det ud, når du starter i den samme maske som lm. Hver anden omgang gør du
således og den anden omgang springer du denne maske over og hækler stgm hele vejen rundt og
laver så din stgm i denne maske til sidst (altså på modsatte side af lm).

Du slutter hver omgang ved at lave en km i den første stgm.



 

1. omg: 12 stgm i en mr (12) – hav evt. en ekstra lang tråd til at sy en knap i til kvasten eller til at
montere kvasten direkte i huen.

2. omg: *stgm-udt, 1 stgm* x6 (18)

3. omg: 1 stgm, *stgm-udt, 2 stgm* x5, stgm-udt, 1 stgm (24)

4. omg: *stgm-udt, 3 stgm* x6 (30)

5. omg: 2 stgm, *stgm-udt, 4 stgm* x5, stgm-udt, 2 stgm (36)

6. omg: *stgm-udt, 5 stgm* x6 (42)

7. omg: 3 stgm, *stgm-udt, 6 stgm* x5, stgm-udt, 3 stgm (48)

8. omg: *stgm-udt, 7 stgm* x6 (54)

9. omg: 4 stgm, *stgm-udt, 8 stgm* x5, stgm-udt, 4 stgm (60)

10. omg: *stgm-udt, 9 stgm* x6 (66)

11. omg: 5 stgm, *stgm-udt, 10 stgm* x5, stgm-udt, 5 stgm (72)

12. omg: *stgm-udt, 11 stgm* x6 (78)

13. omg: 6 stgm, *stgm-udt, 12 stgm* x5, stgm-udt, 6 stgm (84)

14. omg: *stgm-udt, 13 stgm* x6 (90)

15. omg: 7 stgm, *stgm-udt, 14 stgm* x5, stgm-udt, 7 stgm (96)

16. omg: *stgm-udt, 15 stgm* x6 (102) – gå videre til ’huelængde’ til str. 0-3 mdr.

17. omg: 8 stgm, *stgm-udt, 16 stgm* x5, stgm-udt, 8 stgm (108)

18. omg: *stgm-udt, 17 stgm* x6 (114) - gå videre til ’huelængde’ til str. 3-6 mdr.

19. omg: 9 stgm, *stgm-udt, 18 stgm* x5, stgm-udt, 9 stgm (120)

20. omg: *stgm-udt, 19 stgm* x6 (126) - gå videre til ’huelængde’ til str. 6-12 mdr.

21. omg: 10 stgm, *stgm-udt, 20 stgm* x5, stgm-udt, 10 stgm (132)

22. omg: *stgm-udt, 21 stgm* x6 (138) - gå videre ’huelængde’ til str. 1-5 år



 

23. omg: 11 stgm, *stgm-udt, 22 stgm* x5, stgm-udt, 11 stgm (144)

24. omg: *stgm-udt, 23 stgm* x6 (150) - gå videre til ’huelængde’ til str. 5 år+

25. omg: 12 stgm, *stgm-udt, 24 stgm* x5, stgm-udt, 12 stgm (156)

26. omg: *stgm-udt, 25 stgm* x6 (162) – gå videre til ’huelængde’ str. voksen

Huelængde: 

Nu skal huen gøres lang, de angivne omgange er for at få en hue med form og længde som på
billederne. Du kan altid lave vælge at lave enten færre eller flere omgange, således huen bliver
kortere eller længere.

Str. 0-3 mdr.: 

Lav 30 omgange med 1 stgm i hver, start hver omgang med 2 lm og lav skiftevis for hver runde enten
en stgm i samme maske som lm i starten eller til sidst, så linjen bliver mere lige. Gå videre til
’kanten’.

Str. 3-6 mdr.:

Lav 34 omgange med 1 stgm i hver, start hver omgang med 2 lm og lav skiftevis for hver runde enten
en stgm i samme maske som lm i starten eller til sidst, så linjen bliver mere lige. Gå videre til
’kanten’.

Str. 6-12 mdr.: 

Lav 38 omgange med 1 stgm i hver, start hver omgang med 2 lm og lav skiftevis for hver runde enten
en stgm i samme maske som lm i starten eller til sidst, så linjen bliver mere lige. Gå videre til
’kanten’.

Str. 1-5 år: 

Lav 42 omgange med 1 stgm i hver, start hver omgang med 2 lm og lav skiftevis for hver runde enten
en stgm i samme maske som lm i starten eller til sidst, så linjen bliver mere lige. Gå videre til
’kanten’.

Str. 5 år+:

Lav 46 omgange med 1 stgm i hver, start hver omgang med 2 lm og lav skiftevis for hver runde enten
en stgm i samme maske som lm i starten eller til sidst, så linjen bliver mere lige. Gå videre til
’kanten’.



 

Str. Voksen:

Lav 50 omgange med 1 stgm i hver, start hver omgang med 2 lm og lav skiftevis for hver runde enten
en stgm i samme maske som lm i starten eller til sidst, så linjen bliver mere lige. Gå videre til
’kanten’.

Kanten:

Nu skal du lave kanten på huen, hvor du skal hækle frem og tilbage i rækker med fm i bml.

Du starter med at slå lm op, du kan selvfølgelig altid slå færre eller flere lm op, hvis du ønsker kanten
enten smallere eller bredere.

Str. 0-3 mdr.: Start med 8 lm

Str. 3-6 mdr.: Start med 8 lm

Str. 6-12 mdr.: Start med 10 lm

Str. 1-5 år: Start med 10 lm

Str. 5 år+: Start med 12 lm

Str. Voksen: Start med 14 lm

Gør nu følgende for alle størrelser:

1. rk: Begynd i 2. lm fra nålen og lav 7 (7) 9 (9) 11 (13) fm i lm-rækken, lav herefter 3 fm i kanten,
hvor du starter i masken efter den, hvor du har slået lm op.

2. rk: vend, spring de 3 fm i kanten over og lav 7 (7) 9 (9) 11 (13) fm i bml

3. rk: vend med 1 lm, 7 (7) 9 (9) 11 (13) fm i bml, 3 fm i kanten

Gentag 2. rk og 3. rk indtil du når til de første lm. Hækl nu kanten sammen med fm eller evt. sy den
sammen.

Montér din kvast i toppen.

Del gerne et billede af din nissehue ved at tagge @ritodk og @annaskjemt på Instagram og brug
hashtagget #ritonissehue

Designet af: annaskjemt (Anna Skjemt)
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