
 

 

 

 

 

Designer: Rokken.dk medlemmer  
 

 

opskrifter@varmestuestrik.dk ● CVR 39976560 ● Bank reg. 0517 nr. 195860  
På varmestuestrik.dk findes der flere opskrifter. 

 

Hækleopskrift på tøfler 
 

Str: 35/36 (37/38) 39/40. 
 

Længde: ca. 21-22 (23-24) 25-26 cm. 
 

Materialer: 100 g. Hæklenål nr. 7. 
 

Garn og Sockstop fra Permin, tlf. 36 72 12 00. 
 

Hækleinfo: Nogle omg hækles kun i bagerste eller 

forreste maskeled, læs hvor i opskriften. Tøflerne skal 

hækles lidt fast. 
 

Sål:  Slå 16 (18) 20 lm op. 
 

1. omg:  Hækl 14 (16) 18 fm - beg i 2. lm fra nålen, 4 fm i sidste lm, vend og hækl 14 (16) 18 

fm tilb i opslåningsmaskerne, så du hækler rundt, 4 fm i sidste lm = 36(40) 44 m på 

omg. 
 

2. omg:  Hækl 15 (17) 19 fm, 2 fm i næste m, 2 fm i næste m, 16 (18) 20 fm, 2 fm i næste m,  

 2 fm i næste m, afslut omg med 1 fm = 40 (44) 48 m på omg. 
 

3. omg:  Hækl 17 (19) 21 fm, 2 fm i næste m, 2 fm i næste m, 18 (20) 22 fm, 2 fm i næste m,  

 2 fm i næste m, afslut omg med 1 fm = 44 (48) 52 m. 
 

4. omg:  Hækl 19 (21) 23 fm, 2 fm i næste m, 2 fm i næste m, 20 (22) 24 fm, 2 fm i næste m, 

 2 fm i næste m, afslut omg med 1 fm = 48 (52) 56 m. 
 

5. omg:  Hækl en omg i bagerste maskeled, = 48 (52) 56 fm. 
 

6. omg:  Hækl 48 (52) 56 fm i begge maskeled. 
 

7. omg:  Hækl fm frem, til der er 5 m tilb på omg (midt bag) hækl 2 fm sm 2 gange, 1 fm.  

 Lad arb hvile og hækl en sål til. 
 

Overdel:  Slå 8 (9) 10 lm op. 
 

1. omg:  Hækl 6 (7) 8 fm - beg i 2. lm fra nålen, 4 fm i sidste lm, vend og hækl 6 (7) 8 fm tilb i 

opslåningsmaskerne, så du hækler rundt, 4 fm i sidste lm = 20 (22) 24 m på omg. 
 

2. omg:  Hækl nu i bagerste maskeled, så der bliver en spiral på forsiden 7 (8) 9 fm, 2 fm i 

næste m, 2 fm i næste m, 8 (9) 10 fm, 2 fm i næste m, 2 fm i næste m, afslut omg 

med 1 fm = 24 (26) 28 m. 
 

3. omg:  Hækl nu i bagerste maskeled, så der bliver en spiral på forsiden 9 (10) 11 fm, 2 fm i 

næste m, 2 fm i næste m, 10 (11) 12 fm, 2 fm i næste m, 2 fm i næste m, afslut omg 

med 1 fm = 28 (30) 32 m. Lad arb hvile og hækl en overdel til. 
 

Montering: Begynd monteringen med at tælle 12 (13) 14 m ud fra midten af tæerne og op. Læg 

overdelen, så maskerne stemmer med sålens form. Hækl delene sm med km. Lad 4 m være tilb 

på overdelen over vristen. Forts med at hækle rundt om hælen med krebsemasker fra ydersiden 

rundt om kanten i bagerste maskeled. 

 
 


