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Lav din helt egen Grønnebakke tæppe 

Her en udførlig guide til Grønnebakke tæppe. Der er listet de farver og mønstre, der er brugt til hver række 

i dette eksempel udarbejdet af Anita. Mix det sammen eller vælg en helt anden farve kombination og gør 

det helt til dit eget. Følg vejledningen, og det vil blive den rene fornøjelse at hækle tæppe. 

Det er et meget simpelt mønster, men hvis du ikke er bekendt med at skifte masker mellem rækkerne, kan 

det være lidt svært at holde maskeantallet korrekt. Vejledningen viser dig, hvor du skal placere dine 

masker, så du altid har det korrekte antal masker i en række uden at skulle tælle. 

 

Begynd med stangmaske rækker 

1. Hækl et vilkårligt antal luftmasker op, der er deleligt med 3. Her er der kædet 21 luftmasker til denne 

vejledning. Lav en stangmaske i den FJERDE luftmaske fra nålen. Denne tæller som den første stangmaske. 

Hækl nu stangmasker i hver luftmaske langs rækken. I denne guide er der 19 luftmasker, inklusive den 

sidste vendemaske. Uanset hvor mange masker du starter med, skal du altid have et antal stangmasker, der 

er deleligt med 3 + 1 ekstra vende stangmaske. 

2. Lav 2 luftmasker og vend arbejdet (tæller som den første stangmaske). Hækl stangmasker i alle masker 

langs kanten. 

3. Når du kommer til slutningen af rækken, vil det se ud som om, at du er løbet tør for masker. For at holde 

dit maskeantal korrekt og dine kanter lige, skal den allersidste maske hækles i toppen af vendekæden. I 

denne guide er det stangmaske nr 19. Tæl efter en første række for at få en fornemmelse af, hvor 

stangmasken skal hækles. 

4. Hækl så mange rækker, som du ønsker. Så længe du altid starter og afslutter rækkerne på samme måde, 

vil du opdage, at du ikke behøver at tælle masker. 

*I denne guide vil denne række blive omtalt som ’Stangmaske række A’. 

 

Tilføjelse af bedstemor-stribe rækker 

5. Tilføj en ny farve og hækl yderligere 2 luftmasker (tæller som første stangmaske). Hvis du ikke skifter 

farve, skal du nøjes med at hækle 2 luftmasker og vend. 

6. Hækl din første stangmaske i samme maske. 

7. Spring 2 masker over og lav 3 stm i næste maske. 

8. Spring 2 masker over, 3 stm i næste maske langs rækken, indtil der er 3 masker tilbage. Spring 2 masker 

over og lav 2 stm i den sidste maske for at afslutte rækken. Det sidste sting er toppen af vendekæden. 

*I dette mønster kaldes den ’Bedstemor-række A’. 

9. For at tilføje endnu en række af bedstemor-striber (hvis ønsket, skift farve) lav 2 luftmasker og vend 

arbejdet. Lav 3 stm i hvert mellemrum langs rækken. 
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10. I slutningen af rækken laves 1 stm i toppen af den sidste stm (i rækken nedenfor). 

*I mønsteret vil dette blive kaldt ’Bedstemor-række B’. 

Du kan tilføje så mange bedstemor-rækker, som du vil. Bare husk altid at veksle mellem Bedstemor række A 

og Bedstemor række B. 

Dette vil sikre, at dine kanter forbliver lige, og dit stingantal forbliver korrekt. 

 

Skift tilbage til stangmasker 

Det er som regel på dette sted, at det kan være svært at holde styr på maskeantal. Hvad der skal hækles nu 

afhænger af, om den forrige række var en Bedstemor række A eller Bedstemor række B. De er nemme at 

identificere. Bedstemor række A'er har to stangmasker i begyndelsen og slutningen af rækken. Bedstemor 

række B har kun 1 stangmaske i begyndelsen og slutningen af rækken. 

Så for at skifte tilbage til en stangmaske række efter en Bedstemor række A: 

11. Tilføj en ny farve, hvis det er nødvendigt, lav 2 luftmasker og vend arbejdet. (Hvis ikke du skifter farve, 

skal du nøjes med at hækle 2 luftmasker og vende derefter arbejdet.) De 2 luftmasker tæller som den første 

stangmaske. Lav stangmasker i hver maske langs rækken, indtil der er 2 masker tilbage. 

12. Spring 1 maske over og lav den sidste stangmaske i toppen af den sidste stangmaske i rækken nedenfor. 

*I denne guide, vil denne række blive omtalt som ’Stangmaske række B’. 

For at skifte tilbage til en Stangmaske række efter en Bedstemorrække B (1 stangmaske i begyndelsen og 

slutningen af rækken), skal du hækle en Stangmaske række A. 

Så længe du følger anvisninger når du skifter mellem rækkerne, behøver du ikke at blive ved med at tælle 

masker, og du vil få nogle flotte lige kanter. 

 

Det får du brug for 

Anbefalet garn: DK type garn med løbelængde 200-250 m pr.100 g eller Sport/baby type garn med en 

løbelængde på ca. 300 m pr. 100 g. Hæklenål 4 – 4,5 mm. Du kan selvfølgelig bruge en helt anden type garn 

og en hæklenål som passer til. 

Garnforslag: Cotton-merino fra Mayflower, Sportsragg fra Viking Garn  eller Aurora fra Viking Garn. 

Hvis tæppet er til baby’en, kan du vælge et blødere garn som Baby Uld fra Viking Garn eller Baby Merino fra 

Viking Garn. 

Farveforslag til mønstret – 100 g nøgler ( x2 for 50 g nøgler): 

2 x mørkeblå 

1 x lyseblå 

1 x mørk pink 

1 x lys pink 

1 x lyserød 

1 x fløde 
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1 x mørkegrøn 

1 x lysegrøn 

1 x gul 

4 mm krog (eller den som passer til garnets tykkelse) 

garn nål 

saks 

 

Forkortelser 

lm – luftmaske 

stm – stangmaske 

hstm – halvstangmaske 

ml – mellemrum (maske hækles ikke) 

fm – fastmaske 

 

Instruktioner 

Lav 153 luftmasker med farve mørk blå. 

Række 1: 1 stm i den fjerde lm fra nålen. 1 stm i hver luftmaske. I alt 151 stangmasker. 

Række 2-3: I mørkeblå, stm række A 

Række 4: I mørkeblå, bedstemorrække A. 

Række 5: Tilføj gul og hækl 3 lm. * 1 hstm i mellemrummet mellem stangmaske, 2 lm*. Gentag fra * til * 

over hele rækken. 1 hstm i toppen af sidste stangmaske i rækken under. 

Række 6: I mørkeblå, bedstemorrække A. 

Række 7: I mørkeblå, stm række B. 

Række 8-9: I mørkeblå, stm række A. 

Række 10-11: I mørkerosa, stm A. 

Række 12-13: I lys pink, stm række A. 

Række 14-15: I mørk pink, stm række A. 

Række 16: I lys pink, bedstemor række A 

Række 17: I mørk pink, bedstemor række B 

Række 18: I lys pink, bedstemor Række A 

Række 19: I mørk pink, bedstemor række B 

Række 20: I mørk pink, stm række A. 
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Række 21-22: I lyseblå, stm række A. 

Række 23-24: I lys pink, stm række A. 

Række 25: I creme, bedstemor række A 

Række 26: I lys pink, bedstemor række B. 

Række 27: I lys pink, stm række A. 

Række 28-29: I mørkegrøn, stm række A. 

Række 30-31: I lyseblå, stm række A. 

Række 32-33: I mørk pink, stm række A. 

Række 34: I lyseblå, bedstemor række A 

Række 35: I gul, gentag række 5. 

Række 36: I lyseblå, bedstemorrække A. 

Række 37: I lysegrøn, stm række B. 

Række 38: I creme, bedstemor række A. 

Række 39: I mørk pink, bedstemor række B. 

Række 40: I creme, bedstemorrække A. 

Række 41: I mørk pink, bedstemor række B. 

Række 42: I creme, bedstemor række A. 

Række 43: I lyseblå, stm række B. 

Række 44: I lyseblå, stm række A. 

Række 45: I lys pink, bedstemorrække A. 

Række 46: I lys pink, stm række B. 

Række 47-48: I mørkegrøn, stm række A 

Række 49: I lys pink, stm række A. 

Række 50: I lys pink, bedstemor række A. 

Række 51: I mørkeblå, stm række B. 

Række 52: I mørkeblå, stm række A. 

Række 53-54: I mørk pink, stm række A. 

Række 55: I creme, stm række A. 

Række 56: I lyseblå, bedstemorrække A. 

Række 57: I mørkegrøn, bedstemor række B. 
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Række 58: I lyseblå, bedstemorrække A. 

Række 59: I mørkegrøn, bedstemorrække B 

Række 60: I lyseblå, bedstemorrække A. 

Række 61: I creme, stm række B. 

Række 62-63: I lys pink, stm række A. 

Række 64: I lyseblå, stm række A. 

Række 65: I lyseblå, bedstemorrække A. 

Række 66: I gul, gentag række 5. 

Række 67: I lyseblå. bedstemor række A. 

Række 68: I lyseblå, stm række B. 

Række 69-70: I mørk pink, stm A. 

Række 71-72: lys pink, stm række A. 

Række 73: I mørk pink, bedstemorrække A. 

Række 74: I creme, bedstemor række B. 

Række 75: I mørk pink, bedstemorrække A. 

Række 76: I creme, bedstemor række B. 

Række 77-78: I lys pink, stm række A. 

Række 79-80: I mørk pink, stm række A. 

Række 81-83: I lyseblå, stm række A. 

Række 84: I lysegrøn, stm række A. 

Række 85: I creme, bedstemor række A. 

Række 86: I mørkegrøn, bedstemorrække B. 

Række 87: I creme, bedstemorrække A 

Række 88: I mørkegrøn, bedstemor række B. 

Række 89: I creme, bedstemor række A. 

Række 90-91: I mørkeblå, stm række A. 

Række 92: I lys pink, stm række A. 

Række 93: I lys pink, bedstemorrække A. 

Række 94: I creme, bedstemor række B. 

Række 95: I lys pink, bedstemorrække A. 
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Række 96: I lys pink, stm række B. 

Række 97-98: I lyseblå, bedstemorrække A. 

Række 99: I lys pink, stm række A. 

Række 100: I lys pink, bedstemorrække A. 

Række 101: I creme, bedstemor række B. 

Række 102: I lys pink, bedstemor række A. 

Række 103: I lys pink, stm række B. 

Række 104-105: I mørkerosa, stm A. 

Række 106-108: I mørkeblå, stm række A. 

Række 109: I mørkeblå, bedstemorrække A. 

Række 110: I gul, gentag række 5. 

Række 111: I mørkeblå, bedstemorrække A. 

Række 112: I mørkeblå, stm række B. 

Række 113-114: I mørkeblå, stm række A. 

 

Hæft garnender. 

 

Hæklet kant 

Runde 1: Tilføj garn i den ønskede farve i en hvilken som helst maske på den korte side. 1 fm i hver maske, 

indtil du når et hjørne. 1 fm, 2 lm, 1 fm i samme maske for at danne hjørnet. 2 fm i slutningen af hver 

stangmaske række. 1 fm, 2 lm, 1 fm i samme maske for at danne et hjørne. Hækl hele vejen rundt på 

samme måde og hækl km for at samle med din første fm. 

Runde 2: Hvis ønsket, tilføj en ny farve og hækl 1 fm i hver maske. Lav hjørner ved at hækle *1 fm, 2 lm,1 

fm* i samme maske. 

Runde 3: Gentag runde 2 i Farve 3. 

Runde 4: Gentag runde 2 i Farve 4. 

Runde 5: Gentag runde 2 i Farve 1. 

Runde 6: Vend om, så vrangsiden side vender mod dig. Tilføj farve 2 i enhver fm og hækl 2 lm.  Disse 2 lm 

tæller som den første stm. Kædemaske i næste m, derefter stm i den følgende maske. Skift mellem km og 

stm hele vejen rundt. Når du når et hjørne, lav en af hver masker i hjørnerummet. Det er lige meget, 

hvilken rækkefølge disse masker hækles i, bare fortsæt i dit skiftende mønster. Slut runden af med en km 

med den første lm i romgangen. Bryd garnet, træk gennem løkken for at afslutte og sy garnender i. 
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