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MARGRETHES JORDBÆR 
 

 

 

 

 

 

Du skal bruge:  

- 30 gram rød bomuld, 20 gram grøn bomuld, 5 gram gul bomuld (8/4) 

- En mørkegrøn knap 

Hæklenål: 3,0 mm 

Forkortelser:  

- M: maske 

- Lm: luftmaske  

- Fm: fastmaske  

- Mr: magisk ring  

- Omg: omgang 

- 2 fm i sm m: hækl 2 fastmasker i samme maske 

- 2 fm sm: hækl 2 fastmasker sammen til 1 fastmaske 
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Bær 
Selve bærret hækles nedefra og op og afsluttes med en grøn ring. Start med en tråd rød og nål 3,0.  

Omg 1: hækl 6 fm i en mr (6) 

Omg 2: hækl 2 fm i hver fm (12) 

Omg 3: hækl 1 fm, hækl 2 i sm m, gentag (18) 

Omg 4: hækl 2 fm, hækl 2 i sm m, gentag (24) 

Omg 5: hækl 1 fm i hver m (24) 

Omg 6: hækl 3 fm, hækl 2 i sm m, gentag (30) 

Omg 7: hækl 1 fm i hver m (30) 

Omg 8: hækl 4 fm, hækl 2 i sm m, gentag (36) 

Omg 9: hækl 1 fm i hver m (36) 

Omg 10: hækl 5 fm, hækl 2 i sm m, gentag (42) 

Omg 11: hækl 1 fm i hver m (42) 

Omg 12: hækl 6 fm, hækl 2 i sm m, gentag (48) 

Omg 13: hækl 1 fm i hver m (48) 

Omg 14: hækl 7 fm, hækl 2 i sm m, gentag (54) 

Omg 15: hækl 1 fm i hver m (54) 

Omg 16: hækl 8 fm, hækl 2 i sm m, gentag (60) 

Omg 17-21: hækl 1 fm i hver m (60) 

Omg 22: hækl 9 fm, hækl 2 i sm m, gentag (66) 

Omg 23-26: hækl 1 fm i hver m (66) 

Omg 27: hækl 10 fm, hækl 2 i sm m, gentag (72) 

Omg 28-30: hækl 1 fm i hver m (72) 

Omg 31: hækl 11 fm, hækl 2 i sm m, gentag (78) 

Omg 32-33: hækl 1 fm i hver m (78) 

Omg 34: hækl 2 fm sm, gentag (39) 

Skift nu til en tråd grøn  

Omg 35: hækl 1 fm i hver m, afslut med en km (39) 

Blade 
Bladene hækles i to forskellige størrelser, så der bliver et spil i jordbærrets top. Hækl ca. 7-8 blade 

i hver størrelse, alt efter hvor tæt du vil have dem til at sidde.  

Lille blad  
Hækl 7 lm 

Hækl 1 stgm i 4. lm fra nålen  

Hækl 1 stgm, 1 hstgm, 1 fm, 2 lm  

Der hækles nu på den anden side af rækken med luftmasker  

Hækl 1 fm, 1 hstgm, 3 stgm 

Bryd garnet, men lad en ende være til at montere på bærret 
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Stort blad  
Hækl 8 lm 

Hækl 1 stgm i 4. lm fra nålen  

Hækl 2 stgm, 1 hstgm, 1 fm, 2 lm  

Der hækles nu på den anden side af rækken med luftmasker  

Hækl 1 fm, 1 hstgm, 4 stgm 

Jeg har på billedet til højre forsøgt at illustrere med et diagram, hvor-

dan det skal hækles. Den røde lm er den første, du hækler, og pilene 

viser hvilken vej, der hækles 

Bryd garnet, men lad en ende være til at montere på bærret 

Montering 
Sy bladene fast på bærrets top. Lad nogle af bladene gå ind over hinanden - gerne lidt tilfældigt, som det 

ville have været på et rigtigt jordbær.  

Med en tråd gul syes små prikker rundt på bærret.  

Med en tråd grøn laves en snor, som bærret kan hænge i. Du kan enten vælge at hækle, flette eller slentre 

det, alt efter hvad du bedst kan lide.  

 

 

 

TAK fordi du hæklede med! Jeg ville blive glad, hvis du ville dele din version med mig på instagram 

og tagge #margrethesjordbær og @hittepaa - eller dele den med min mail.  


