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Facebook: facebook.com/freakonpurpose 
Instagram: @freakonpurpose 
Webshop: www.freakonpurpose.dk 

Side 1 

FOP-sommerhat 
Du skal bruge: 
• Merceriseret bomuldsgarn (50 gr/125 m), fx Coral/Coral 

Mini (Durable) og Must-Have/Must-Have-Minis (Yarn and 
Colors). Vejledende garnmængder: Str. small ca. 120 gram, 
str. medium ca. 135 gram, str. large ca. 150 gram. 

• En rest GoHandmade Couture (eller andet pelsgarn) til 
kanten. Vejledende garnmængde ca. 10 gram. 

• Hæklenål 4 mm (hvis du hækler stramt, er hæklenål 4½ 
mm mere egnet). Brug målene efter hhv. 5 og 10 omgange 
som rettesnor for at finde den rigtige størrelse hæklenål 
(se billeder på side 2). 

• Saks og nål til endehæftning. 

Forkortelser: 
m = maske 

omg = omgang 

fm = fastmaske 

udt = 2 fm i samme m (udtagning) 
[ ] =  markerer masker, der skal gentages 

(  ) = markerer samlet antal m på omg 

Det med småt: 
Denne vejledning er udelukkende til egen brug og må hverken helt eller delvist kopieres, udlånes, videresælges eller på anden måde 
distribueres til andre. Henvis i stedet til min hjemmeside, hvor den kan downloades gratis. Du må gerne sælge de færdighæklede 
ting, du laver ud fra vejledningen, forudsat at du altid nævner Freak On Purpose som designer. Vejledningen er ikke lavet med hen-
blik på masseproduktion. Ved spørgsmål til vejledningen kan jeg kontaktes på freakonpurpose@gmail.com.  
På forhånd tak og god hæklelyst, Lise (designer og indehaver af Freak On Purpose) 

Bemærk:  
• Denne vejledning beskriver kun maskeantallet for de enkelte størrelser. Farvesammensæt-

ning vælger du selv ud fra det garn, du har til rådighed. 
• Der hækles i omgange uden afslutning mellem omgangene (dvs. i spiral). 
• Udtagningerne i toppen af hatten er placeret forskudt, så formen bliver så rund som muligt. 
• Hatten hækles med dobbelt garn. Pelskanten hækles dog med enkelt tråd. 
• På side 4 finder du et par gode tips til pæn finish. 

https://www.freakonpurpose.dk/shop/7-garn/1717-coral/
https://www.freakonpurpose.dk/shop/7-styksalg/1630-coral-mini---20-gram/
https://www.freakonpurpose.dk/shop/7-styksalg/1630-coral-mini---20-gram/
https://www.freakonpurpose.dk/shop/7-garn/63-must-have/
https://www.freakonpurpose.dk/shop/7-garn/148-must-have-minis/
https://www.freakonpurpose.dk/shop/7-styksalg/66-restsalg-couture-udvalgte-farver/
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Side 2 

STR. SMALL (hattestr. 53/54) 
 

Omg 1: 6 fm i en magisk ring (6) 
Omg 2: Udt x 6 (12) 
Omg 3: [1 fm, udt] x 6 (18) 
Omg 4: [1 fm, udt, 1 fm] x 6 (24) 
Omg 5: [3 fm, udt] x 6 (30) 
Omg 6: [2 fm, udt, 2 fm] x 6 (36) 
Omg 7: [5 fm, udt] x 6 (42) 
Omg 8: [3 fm, udt, 3 fm] x 6 (48) 
Omg 9: [7 fm, udt] x 6 (54) 
Omg 10: [4 fm, udt, 4 fm] x 6 (60) 
Omg 11: [9 fm, udt] x 6 (66) 
Omg 12: [5 fm, udt, 5 fm] x 6 (72) 
Omg 13: [11 fm, udt] x 6 (78) 
 

Omg 14-30: Fm i alle m (78) 
 

Omg 31: [5 fm, udt] x 13 (91) 
Omg 32: Fm i alle m (91) 
Omg 33: [6 fm, udt] x 13 (104) 
Omg 34: Fm i alle m (104) 
Omg 35: [7 fm, udt] x 13 (117) 
Omg 36: Fm i alle m (117) 
 

Luk af og hæft ende.  
 

Omg 37: MED PELSGARN: 
 Krebsemasker i alle m (117) 
 (kan erstattes af fm) 

Hæklefasthed: 
Herunder kan du se de mål, dit arbejde 
bør have efter hhv. 5 og 10 omgange. 
 

Benyt en større eller mindre hæklenål, 
hvis dine mål afviger fra dette. 

Efter omg 5. Diameter ca. 6 cm. 

Efter omg 10. Diameter ca. 11,5 cm. 

Hvis du hækler din hat af garnrester, kan du 
blot hækle hen over garnenderne. Så slipper 
du for at hæfte ende hver gang. 
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Side 3 

STR. LARGE (hattestr. 57/58) 
 

Omg 1: 6 fm i en magisk ring (6) 
Omg 2: Udt x 6 (12) 
Omg 3: [1 fm, udt] x 6 (18) 
Omg 4: [1 fm, udt, 1 fm] x 6 (24) 
Omg 5: [3 fm, udt] x 6 (30) 
Omg 6: [2 fm, udt, 2 fm] x 6 (36) 
Omg 7: [5 fm, udt] x 6 (42) 
Omg 8: [3 fm, udt, 3 fm] x 6 (48) 
Omg 9: [7 fm, udt] x 6 (54) 
Omg 10: [4 fm, udt, 4 fm] x 6 (60) 
Omg 11: [9 fm, udt] x 6 (66) 
Omg 12: [5 fm, udt, 5 fm] x 6 (72) 
Omg 13: [11 fm, udt] x 6 (78) 
Omg 14: [6 fm, udt, 6 fm] x 6 (84) 
Omg 15:  [13 fm, udt] x 6 (90) 
 

Omg 16-34: Fm i alle m (90) 
 

Omg 35: [5 fm, udt] x 15 (105) 
Omg 36: Fm i alle m (105) 
Omg 37: [6 fm, udt] x 15 (120) 
Omg 38: Fm i alle m (120) 
Omg 39: [7 fm, udt] x 15 (135) 
Omg 40: Fm i alle m (135) 
 

Luk af og hæft ende.  
 

Omg 41: MED PELSGARN: 
 Krebsemasker i alle m (135) 
 (kan erstattes af fm) 

STR. MEDIUM (hattestr. 55/56) 
 

Omg 1: 6 fm i en magisk ring (6) 
Omg 2: Udt x 6 (12) 
Omg 3: [1 fm, udt] x 6 (18) 
Omg 4: [1 fm, udt, 1 fm] x 6 (24) 
Omg 5: [3 fm, udt] x 6 (30) 
Omg 6: [2 fm, udt, 2 fm] x 6 (36) 
Omg 7: [5 fm, udt] x 6 (42) 
Omg 8: [3 fm, udt, 3 fm] x 6 (48) 
Omg 9: [7 fm, udt] x 6 (54) 
Omg 10: [4 fm, udt, 4 fm] x 6 (60) 
Omg 11: [9 fm, udt] x 6 (66) 
Omg 12: [5 fm, udt, 5 fm] x 6 (72) 
Omg 13: [11 fm, udt] x 6 (78) 
Omg 14: [6 fm, udt, 6 fm] x 6 (84) 
 

Omg 15-32: Fm i alle m (84) 
 

Omg 33: [5 fm, udt] x 14 (98) 
Omg 34: Fm i alle m (98) 
Omg 35: [6 fm, udt] x 14 (112) 
Omg 36: Fm i alle m (112) 
Omg 37: [7 fm, udt] x 14 (126) 
Omg 38: Fm i alle m (126) 
 

Luk af og hæft ende.  
 

Omg 39: MED PELSGARN: 
 Krebsemasker i alle m (126) 
 (kan erstattes af fm) 

Rigtig god fornøjelse med din udgave af FOP-sommerhatten. Jeg håber, du vil bruge 
hashtags #fopsommerhat og #freakonpurpose, hvis du deler billeder på Instagram. 
  
Hvis du har lyst, er du meget velkommen i Facebook-gruppen ’Freak On Purposes 
Hækleforum’, hvor vi deler billeder af alle vores fine kreationer.  

https://www.facebook.com/groups/7738154666202570
https://www.facebook.com/groups/7738154666202570
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Side 4 

Pæn og jævn afslutning efter aflukning: 
 

A. Spring 1 maske over og før garnenden gennem begge maskeled i næ-
ste maske nedefra og op.  

B. Før så garnenden igennem bageste maskeled i den sidste hæklede fm, 
igen nedefra og op.  

C. Træk tråden til uden at stramme for meget, og der vil danne sig en ny 
’maske’, der gør afslutningen jævn og usynlig. Du kan nu hæfte ende 
på bagsiden (ikke for stramt). 

A C B 

Min anbefalede hæftning af startgarnenden, når der startes 
med en magisk ring: 
 

A. Lad startgarnenden blive på retsiden. 
B. Før garnenden hele vejen rundt under maskerne i inderste omgang 

og stram godt til, så ringen er helt lukket. 
C. Stik nålen igennem i midten. Hæft garnenden på bagsiden.  

A C B 


