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Hæklet kosmetikpung med 
ombre effekt

Hækl din egen kosmetikpung med ombre effekt. Der hækles med to nøgler garn hele vejen, hvilket gør ombre 
effekten nem at lave. Sy et færdigsyet penalhus inden i pungen, så pungen både er foret og med lynlås.

Hæklenål nr. 4 
Nål og hvid tråd til montering af penalhuset i den hæklede pung. 

Der hækles med dobbelt tråd hele vejen.

Sådan hækles den:
1.  Slå 37 lm op med fv. 1
2.  Første række hækles som fm
3.  I 2. lm fra nålen hækles 2 fm. Hækl fm 

rækken ud med undtagelse af sidste lm, 
hvor der hækles 2 fm

4.  Hækl på modsat side af lm-rækken. 
Hækl fm i alle masker med undtagelse af 
sidste lm, hvor der hækles 2 fm. Der skal 
nu være 77 m.

5.  Hækl fm hele rækken rundt (77 m) 
der hækles på begge sider af lm 
maskerække, så antal masker fordobles 
og man kan hækle rundt.

6.  Hækl *”1 fm, 1 dfm”. Gentag mønstret fra 
” til ”

7.  Næste omgang hækles modsat, så du 
starter omgangen med 1 dfm efterfulgt 
af 1 fm*

8.  Hækl i alt 5 omgange med mønsteret fra 
* til * med fv. 1

9.  Skift den ene tråd ud med fv. 2. Hækl 3 
omgange med fv. 1 og 2 sammen

10.  Skift fv. 1 ud med ud fv. 2, så du hækler 
med samme farve i 4 omgange

11.  Skift den ene tråd ud med fv. 3. Hækl 3 
omgange med fv. 2 og 3 sammen

12.  Skift fv. 2 ud med ud fv. 3, så du hækler 
med samme farve i 4 omgange

13.  Skift den ene tråd ud med fv. 4. Hækl 3 
omgange med fv. 3 og 4 sammen

14.  Skift fv. 3 ud med ud fv. 4, så du hækler 
med samme farve i 4 omgange

15.  Slut af med en omgang fm

Hæft ender og sy penalhuset fast til den hæklede 
kosmetikpung

Forkortelser og symbolforklaring
Lm = Luftmaske
Fm = Fastmaske

Dfm = Dyb fastmaske (hækles som en 
almindelig fm, men i masken i rækken under)


