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Facebook: facebook.com/freakonpurpose 

Instagram: @freakonpurpose 

Webshop: www.freakonpurpose.dk 

Side 1 

Dahlia-taske 

Du skal bruge: 

• 13 færdighæklede Dahlia-firkanter (lille eller stor model). 

• Garn i bundfarven (den firkantede del omkring blomsten). 

• Samme hæklenål som benyttet til firkanterne. 

• Saks og nål til endehæftning. 

Forkortelser: 

m =  maske 

omg = omgang  

lm = luftmaske 

km = kædemaske  

fm = fastmaske 

Sådan laver du en 

skøn skuldertaske af 

13 Dahlia-firkanter 

Hvis der benyttes en af de garntyper, som er beskrevet i opskriften 

på firkanterne, vil den færdige taskestørrelse være: 

Taske af små firkanter ca. 32 x 32 cm (+ hanke). 

Taske af store firkanter ca. 40 x 40 cm (+ hanke). 

På side 7 kan du læse 

lidt om garnmængder 

LILLE 

STOR 
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Side 2 

Sammenhækling af firkanterne 

Først skal de 13 firkanter hækles sammen, så tasken får sin form. Hvis du bruger ne-

dennævnte ’system’, kan du nøjes med ganske få endehæftninger. 

Start og 

slut her 

Der hækles fra midterste m i det ene 

hjørne til midterste m i det andet hjørne 

(stor firkant 29 m, lille firkant 23 m). 

Læg 11 firkanter som vist på billedet og hækl sam-

men i pilenes retning. Det er en god idé at lægge 

arbejdet fladt på et bord, hvis du vil tjekke, at du er 

på rette vej. 

Det kan være nyttigt med en hjælpetråd i 

midterste masker i hjørnerne, mens du 

hækler sammen.  

Læg firkanterne ret mod ret og hækl sammen med fm fra vrangsiden (start og slut i den midterste af de 5 m i 

hjørnerne). Start med en stående fm. Der hækles kun i de yderste maskeled. Set fra retsiden vil de inderste 

maskeled danne nogle pæne striber langs sammenhæklingerne.  
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Side 3 

Luk af, når du når tilbage til start-

stedet. Bind en dobbeltknude på 

de to garnender og hæft ende. 

Fold arbejdet sammen som vist på billedet og hækl de 

sidste to firkanter på i siderne. Hvis du følger pilenes 

rækkefølge, kan hver side færdiggøres i én sekvens. 

Luk af og hæft ender. 

Start  

Slut 

Kanter og hanke 

Der skal nu hækles kanter og hanke på 

din taske. Der hækles fra retsiden i om-

gange uden afslutning mellem hver om-

gang. 

 

Når du vender din taske med retsiden 

udad, ser den (forhåbentlig) ud som på 

billedet - med en åbning bestående af 4 

spidser (røde prikker) og 4 fordybninger 

(gule prikker). 
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Side 4 

Start med en stående fm ca. 5 m før fordybningen i taskens ene side og hækl fm hele vejen rundt. I for-

dybningerne skal du hækle 2 fm sammen (markeret med nålene) og i spidserne 3 fm i den midterste m. 

Når du har hæklet hele vejen 

rundt, kører du direkte videre 

til omg 2 (den stående fm er 

altså første m). 

I omg 2 hækles der også 2 fm 

sammen i fordybningerne på 

begge sider. 

Hækl fm til og med midterste 

m i første spids. 

Hækl derefter 130 lm (eller 

ønsket antal) til hank. 

Bemærk: Lm må ikke hækles 

stramt. Brug evt. en større 

hæklenål til lm. 

Fortsæt med fm fra og med 

midterste m i næste spids. 

Sørg for at lm-kæden ikke er 

snoet.  

Hækl en tilsvarende hank på 

den modsatte side. 

Forsæt direkte til omg 3 og 

hækl fm i alle m (2 fm sammen 

i fordybningerne). 

I hankenes km hækles der i 

øverste maskeled (markeret 

med nålen på billedet). 

O
m

g 
1

 
O

m
g 
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Side 5 

Når du har hæklet hele vejen rundt, kører du direkte videre til omg 4. 

I omg 4 hækles der fm i alle m (hækl 2 fm sammen i fordybningerne på 

begge sider). 

O
m

g 
4

 

I omg 5 hækles der dybe fm hele vejen rundt. Hæklenålen stikkes ind under masken (markeret med 

nålen) i stedet for i maskeleddene. Dette er med til at give kant og hanke en god struktur og fasthed. 

O
m

g 
5

 

Luk af, når du har hæklet dybe fm hele vejen rundt. Hæft ende på 

samme måde som i firkanterne, så afslutningen bliver pæn og 

usynlig.  

Før slut-garnenden ned til start-garnenden, bind en dobbeltknude 

og hæft ende som i firkanterne. 
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Side 6 

Som det sidste skal der hækles dybe fm 

rundt langs hankenes inderside. 

Der hækles fra retsiden. 

Den røde prik markerer start og slut. 

Pilene markerer hækleretningen. 

Hæklenålen stikkes ind under masken (markeret med hæklenålen) i stedet for i maskeleddene. I han-

kene stikkes nålen ind samme steder som de dybe fm i yderkanten. 

Luk af, når du er nået hele vejen rundt. Bind en dobbeltknude på de 

to garnender og hæft dem på indersiden som vist på billedet. 

De færdige hanke 

På næste side kan du 

læse lidt om garn-

mængder og hankenes 

længde 
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Side 7 

Om garnmængder 

Til 13 firkanter har jeg brugt følgende mængder 

garn (merceriseret bomuld 50 gr/125 m): 

BLOMSTER: 

Farve 1  ca. 25 gram 

Farve 2 ca. 35 gram 

Farve 3 ca. 50 gram 

Farve 4 (kun stor firkant) ca. 70 gram 

Hvis du hækler blomsterne af garnrester, skal du 

altså regne med at bruge ca. 110 gram til en lille 

taske og ca. 180 gram til en stor taske. 

BUNDFARVE: 

Til den store karrygule taske (med hanke af 130 masker) har jeg brugt ca. 155 gram. 

Til den lille lysebrune taske (med hanke af 150 masker) har jeg brugt ca. 110 gram garn. 

Hankenes længde 

Rigtig god fornøjelse med din Dahlia-taske. Jeg håber, du vil bruge 

hashtag #dahliataske og/eller #freakonpurpose, hvis du deler billeder 

på Instagram/Facebook. Jeg ville nemlig elske at se, hvilke spændende 

versioner der kommer ud af opskriften. På forhånd tak  Lise  

Taskehankenes længde kan varieres efter smag og 

behag. Med 130 masker i hankene sidder taskens åb-

ning omkring taljehøjde på mig (jeg er 168 cm høj). 

Med 150 masker sidder åbningen ca. 5 cm længere 

nede på hoften. 

Pas på med at lave hankene alt for lange, da alle 

hæklede hanke vil give sig en smule ved brug. 
150 masker 

130 masker 


