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91803 HÆKLEDE HANDSKER MED DØDNINGEHOVEDER
GARNKVALITET Järbo 8/4 (100 % Bomuld. Ca 50 g = 170 m)
GARNALTERNATIV   Garngruppe 2 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
STØRRELSER Ca 2-3 år (Ca 5-8 år) Dame/S
MÅL Se tegning 
HEL LÆNGDE Ca 13 (13) 15 cm
GARNFORBRUG Ca 20 (20) 25 g  (fv 32001, sort)   
HÆKLENÅL 3 mm 
TILBEHØR 2 markører
DESIGN OG TEKST Linda Brodin E-POST patterns@jarbo.se
OVERSÆTTELSE G. Immerkær

FORKORTELSER fm=fastmaske, hst=halvstangmaske, lm=luftmaske, lmb=luftmaskebue, mb=maskebue, 
st=stangmaske, sm=sammen

FORKLARINGER 2 st sm: slå om, stik ned i m, træk garnet igennem (=3 m på nålen), slå om, træk garnet gennem 
2 m (= 2 m på nålen), slå om, stik ned i næste m, træk garnet igennem (= 4 m på nålen), slå 
om, træk gennem 2 m (= 3 m på nålen), slå om, træk garnet gennem de resterende 3 m (= 1 
m på nålen). 

 1. firkant: 1 lm, spring over næste m, 1 st i næste m. 1. firkant på alle omg = 4 lm, spring 
over næste m, 1 st i næste m. OBS! Slut alle omg med 1 km i den første af firkantens to lm. 

 Hækl firkanter rundt om handsken undtaget i dødningehovedmotivet. Handskerne hækles fra 
fingrene mod håndleddet.

 Mål hånden ifølge tegningen for at finde størrelsen.
 
VENSTRE HANDSKE  Hækl 30 (34) 38 lm (eller det antal lm som passer til din hånd, antal delbart med 2).
 Saml til en ring med 1 km i 1. lm (sørg for at lm-kæden ikke er snoet).
 Omg 1: Hækl 4 lm, *spring over 1 lm, 1 st i næste lm, 1 lm*, gentag *-* omg rundt, slut med 1 km i 2. lm (af de 4 lm 

i starten af omg).
 Omg 2: Hækl 4 lm, *spring over 1 m, 1 st i næste m (=forrige omgangs st), 1 lm*, gentag *-* omg rundt, slut med 1 km i 2. lm.
 Dame: Hækl yderligere 1 omg med firkanter, som omg 2.

 Markér nu hvor dødningehovedet skal være:
 Læg arb med omgangens start i højre side.
 Sæt en markør i den 4. (5.) 5. firkant fra omgangens start, altså om lm mellem to stangmasker (se billede).
 Markøren = midten af dødningehovedet/oversiden af handsken (hækler du en større str. så sæt markøren i midten af 

handskens overside, derefter tilpasser du motivet så de 9 lm på omg 3 er midt ud for markøren).
 Omg 3: Hækl 2 (3) 3 firkanter (frem til 1. firkant inden markøren, se billede), hækl 9 lm, spring over 2 st, 1 st i næste 

st og fortsæt med firkanter omg rundt.
 Omg 4: Hækl 1 (2) 2 firkanter, derefter 4 lm, 4 hst om lmb (placér dem i midten af lmb), 4 lm, spring over næste st og 

fortsæt med 1 st i næste st, derefter firkanter omg rundt.
 På næste omg tages ud til tommelfinger. 
 
 Mål ud hvor tommelfingeren skal være:
 Læg arb med midtermarkøren opad og omgangens start til højre. Sæt en markør i 5. (5.) 6. firkant til venstre  for 

midtermarkøren, se billede, (det bør være midst 4 st fra dødningehovedmotivet).
 Omg 5: Hækl 2 (2) 2 firkanter, derefter 4 lm, 1 hst i 1. hst på forrige omg, 2 hst i næste og 1 hst i næste, 4 lm, 1 st i næste 

st, 1 (1) 2 firkanter. Tommelfinger: 11 (11) 13 lm, spring over 2 st, 1 st i næste st, fortsæt med at hækle firkanter omg rundt.
 Prøv om hullet til tommelfingeren passer, eller laves der flere eller færre lm, men det skal være et ulige antal.
 Omg 6: Hækl 2 (2) 2 firkanter, derefter 4 lm, (1 st i hst, 1 lm) 3 gange, yderligere 3 lm, 1 st i næste st, fortsæt med 

firkanter omg rundt, over tommelfingerens lm hækles firkanter som på omg 2.
 Omg 7: Hækl 1 (1) 1 firkant, derefter 4 lm, 2 hst om lmb, (1 hst i st, 1 hst om lm) 3 gange, samt yderligere 1 hst om 

samme lmb (i alt 9 hst), 4 lm, spring over næste st, 1 st i næste st, derefter firkanter omg rundt.
 Omg 8: Hækl 1 (1) 1 firkant, derefter 4 lm, 1 hst i hst 3 gange, 4 lm (=næse), spring over 2 hst, 3 hst, 4 lm, 1 st i næste 

st, derefter firkanter omg rundt.
 Omg 9: Hækl 1 (1) 1 firkant, derefter 4 lm, 1 fm i 1. hst, 7 lm (=øje 1), 2 hst om lmb (næsen), 7 lm (=øje 2), 1 fm i sidste hst, 

4 lm, 1 st i næste st. Dame: firkanter omg rundt. Barn, her tages ind under tommelfingeren: 2 firkanter, 1 lm, 2 st sm, 
derefter firkanter omg rundt.

 Omg 10: Hækl 1 (1) 1 firkant, 3 lm, 1 st i fm, 8 fm om lmb (øje 1), 1 hst i hst mellem øjnene, 8 fm om lmb (=øje 2), 1 
st i fm, 3 lm, 1 st i næste st, derefter 3 (-) 4 firkanter, Dame+Barn, tag ind under tommelfingeren: hækl 1 lm, 2 st sm 
(se forklaring), derefter firkanter omg rundt.

 Omg 11: Hækl 1 (1) 1 firkant, 3 lm, spring over 3 m, hækl 5 fm, 2 hst (midt over næsen), 5 fm, 3 lm, 1 st i næste st.  
Barn: firkanter omg rundt. Dame, tag ind under tommelfingeren: 1 firkant, 2 st sm, 3 firkanter, 2 st sm, derefter firkanter omg 
rundt.

 Prøv handsken og se om indtagningerne under tommelfingeren føles ok.
 Omg 12: Hækl 1 (1) 1 firkant, derefter 5 lm, spring over 3 fm, hækl 7 fm, 5 lm, 1 st i næste st, firkanter omg rundt.
 Omg 13: hækl 2 (2) 2 firkanter, derefter 5 lm, spring over 2 fm, 3 fm, 5 lm, 1 st i næstsidste lm, firkanter omg rundt.
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TIPS & RÅD  • For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
 • Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
 • Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler at du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se, om strikke-/hæklefastheden 

passer. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.



 Omg 14: Hækl 3 (3) 3 fi rkanter, 9 lm, 1 st i næstsidste lm, fi rkanter omg rundt.
 Omg 15-17: Hækl fi rkanter omg rundt.
 Barn: Klip garnet over og hæft ender.
 Dame: Hækl yderligere en omg fi rkanter. Klip garnet over og hæft ender.

HØJRE HANDSKE Hækl 30 (34) 38 lm (eller det antal lm som passer til din hånd, antal delbart med 2).
 Saml til en ring med 1 km i 1. lm (sørg for at lm-kæden ikke er snoet).
 Omg 1: Hækl 4 lm, *spring over 1 lm, 1 st i næste lm, 1 lm*, gentag *-* omg rundt, slut 1 km i 2. lm (af de 4 lm i starten af omg).
 Omg 2: Hækl 4 lm, *spring over 1 m, 1 st i næste m (=forrige omgangs st), 1 lm*, gentag *-* omg rundt, slut med 1 km 

i 2. lm.
 Dame: Hækl yderligere en omg med fi rkanter, som omg 2.

 Markér nu hvor dødningehovedet skal være:
 Læg arb med omgangens start i venstre side.
 Sæt en markør i den 5. (5.) 5. fi rkant fra omgangens start, altså om lm mellem 2 stangmasker (se billede).
 Markøren = midten af dødningehovedmotivet/oversiden af handsken (hækler du en større str. så sæt markøren i midten 

af handskens overside, derefter tilpasser du motivet så de 9 lm på omg 3 er midt ud for markøren).
 Omg 3: Hækl 9 (11) 13 fi rkanter (frem til 1 fi rkant før markøren, se billede), hækl 9 lm, spring over 2 st, 1 st i næste st 

og fortsæt med fi rkanter omg rundt.
 Omg 4: Hækl 8 (10) 12 fi rkanter, derefter 4 lm, 4 hst om lmb (placér dem i midten af lmb), 4 lm, spring over næste st, 

1 st i næste st, derefter fi rkanter omg rundt.
 På næste omg tages ud til tommelfi nger. 

 Mål ud hvor tommelfi ngeren skal være:
 Læg arb med midtermarkøren opad og omgangens start til venstre. Sæt en markør i den 5. (5.) 6. fi rkant til højre for 

midtermarkøren (se billeder af venstre handske, men det laves spejlvendt på højre handske), (det bør være mindst 4 st 
fra dødningehovedmotivet).

 Omg 5: Hækl 4 (6) 7 fi rkanter. Tommelfi nger: 11 (11) 13 lm, spring over 2 st, 1 st i næste st, 1 (1) 2 fi rkanter, derefter 
4 lm, 1 hst i 1. hst på forrige omg, 2 hst i næste og 1 hst i næste, 4 lm, 1 st i næste st, fi rkanter omg rundt.

 Prøv om hullet til tommelfi ngeren passer, ellers laves der fl ere eller færre lm, men det skal være et ulige antal.
 Omg 6:  Hækl 11 (13) 16 fi rkanter (over tommelfi ngerens lm hækles fi rkanter som på omg 2), derefter 4 lm, (1 st i hst, 

1 lm) 3 gange, 3 lm, 1 st i næste st, derefter fi rkanter omg rundt.
 Omg 7: Hækl 10 (12) 15 fi rkanter, derefter 4 lm, 2 hst om lmb, (1 hst i st, 1 hst om lm) 3 gange, samt yderligere 1 hst 

om samme lmb (i alt 9 hst), 4 lm, spring over næste st, 1 st i næste st, derefter fi rkanter omg rundt.
 Omg 8: Hækl 10 (12) 15 fi rkanter, derefter 4 lm, 1 hst i hst 3 gange, 4 lm (=næse) spring over 2 hst, 3 hst, 4 lm, 1 st i 

næste st, derefter fi rkanter omg rundt.
 Omg 9: Hækl 5 (7) 15 fi rkanter. Barn, her tages ind under tommelfi ngeren: 1 lm, 2 st sm(se forklaring), 3 (3) fi rkanter. 

Dame: Hækl 4 lm, 1 fm i 1. hst, 7 lm (=øje 1), 2 hst om lmb (næsen), 7 lm (=øje 2), 1 fm i sidste hst, 4 lm, 1 st i næste 
st, derefter fi rkanter omg rundt.

 Omg 10: Hækl 3 (4) 6 fi rkanter. Dame+barn, tag ind under tommelfi ngeren: 1 lm, 2 st sm. Kun på de 2 største 
størrelser: – (2) 3 fi rkanter, 2 st sm. Alle størrelser: 4 (1) 1 fi rkanter, 3 lm, 1 st i fm, 8 fm om lmb (=øje 1), 1 hst i hst 
mellem øjnene, 8 fm om lmb (=øje 2), 1 st i fm, 3 lm, 1 st i næste st, derefter fi rkanter omg rundt.

 Omg 11: Hækl 8 (9) 9 fi rkanter. Kun dame, tag ind under tommelfi ngeren: 1 lm, 2 st sm, 3 fi rkanter. Alle størrelser: 
3 lm, spring over 3 fm, hækl 5 fm, 2 hst (midt over næsen), 5 fm, 3 lm, 1 st i næste st, derefter fi rkanter omg rundt.

 Prøv handsken og se om indtagningerne under tommelfi ngeren føles ok.
 Omg 12: Hækl 8 (9) 12 fi rkanter, derefter 5 lm, spring over 3 fm, hækl 7 fm, 5 lm, 1 st i næste st, fi rkanter omg rundt.
 Omg 13: Hækl 9 (10) 13 fi rkanter, derefter 5 lm, spring over 2 fm, 3 fm, 5 lm, 1 st i næstsidste lm, fi rkanter omg rundt.
 Omg 14: Hækl 10 (11) 14 fi rkanter, 9 lm, 1 st i næstsidste lm, fi rkanter omg rundt.
 Omg 15-17: Hækl fi rkanter hele omg rundt.
 Barn: Klip garnet over og hæft ender. Dame: Hækl yderligere en omg fi rkanter. Klip garnet over og hæft ender.
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TEGNFORKLARING

=  luftmaske (lm)

=  kædemaske (km)

=  fastmaske (fm)

=halvstangmaske(hst)

=  stangmaske (st)


