
Helles hæklede boblepung/clutch. 

 

 

Boblepungen hækles i bomuldsgarn 8/4 eller tykkere bomuldsgarn. 8/4 bomuldsgarn hækler jeg med nål 

2,5 eller 3. Kan hækles i alt muligt garn tilpas nål størrelse til garn. 

Størrelse på denne opskrift ca 20 x 12 cm. 

Garnforbrug 1 – 2 ngl bomuldsgarn 8/4. 

Fastm = fastmaske 

Luftm = luftmaske 

Boblem = boblemaske(se link forneden på boblemasker)i opskriften her bruges 5 ufærdige boblem. 

Rk = række 

Opskriften kan laves mindre eller større i længden. Som udgangspunkt bruger jeg 44 luftmasker. Vil du have 

den mindre er det minus 4 luftmasker og vil du have den større er det plus 4 luftmasker. Antallet af rækker 

med boblemasker afgør hvilken bredde du vil have på det færdige resultat. 

 

Hækl 44 luftmasker. 

1.rk Hækl første fastm i 2. luftm, der skal være 43 fastm når du er færdig med rækken. 

2.rk 1 luftm, 43 fastm. 

3. – 5. rk som 2.rk. 

Der startes med en luftm, ved hver ny række. Så det nævnes ikke mere. 

Første side: 



6.rk 1 fastm, #1 boblem, 3 fastm#, gentag # til # til 2 m tilbage, 1 boblem, 1 fastm. 

7. rk hækl en fastm i alle 43 m. 

8.rk 3 fastm, #1 boblem, 3 fastm#, gentag # til # til og med sidste m. 

9.rk alle ulige rk hækles som 7.rk. 

Gentag disse 4 rk til der er i alt 12 række bobler. 

Hækl 2 rk fastm. 

Anden side:  

Hækl til og med 5. rk som på første side. 

6.rk 3 fastm, #1 boblem, 3 fastm#, gentag # til # til og med sidste m.  

7. rk hækl en fastm i alle 43 m.  

8.rk 1 fastm, #1 boblem, 3 fastm#, gentag # til # til 2 m tilbage, 1 boblem, 1 fastm.  

9.rk alle ulige rk hækles som 7.rk.  

Gentag disse 4 rk til der er i alt 12 række bobler. 

Hækl 2 rk fastm. 

 

Tips: Hav rigelig med garn til at sy sammen med, når du laver opslag og du slutter af. 

 

Montering: Sy først lynlås i, enten på maskine eller i hånden. Ønsker du foer i din pung/clutch, så sy det på 

lynlåsen inden du syr lynlås i. Det med foeret kan sagtens lade sig gøre pga af monteringen. 

Så syr du pung/clutch sammen udvendig fra, ved at sy i yderste tråd ned langs siderne. Så bliver det næsten 

usynligt, og så vil du se at første og anden side, danner boblemønsteret. Som var det hæklet rundt. 

God fornøjelse. 

 

Knit by Helle P 

 

https://tantetraad.dk/project/boblemasker/ 
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