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Side 1 

HÆKLET 

TERNING 

Du skal bruge: 

• Merceriseret bomuldsgarn (50 gr/125 m). Coral/Coral Mini (Durable) og Must-Have/

Must-Have-Minis (Yarn and Colors) er velegnede garntyper (se garnmængder nedenfor). 

• Skumgummiklods 8 x 8 x 8 cm. 

• Hæklenål 2,5 mm. 

• Saks og nål til endehæftning og sammensyning. 

Garnmængder (1 terning): 

Hvis du hækler 6 ens sider på 

terningen, skal du bruge: 

• Omg. 1 ca. 4 gram 

• Omg. 2 ca. 8 gram 

• Omg. 3 ca. 12 gram 

• Omg. 4 ca. 16 gram 

3 

4 

1 
2 

BEMÆRK: 

Opskriften er lavet specielt til 

merceriseret bomuldsgarn (125 

meter/50 gram). Hver firkant 

skal passe i størrelse til skum-

klodsens sider for at få et pænt 

resultat. De hæklede firkanter 

må gerne være en lille smule 

mindre end siderne (men aldrig 

større), så betrækket kommer til 

at sidde helt stramt.  

Hvis der benyttes andre garnty-

per, eller hvis du hækler meget 

løst eller stramt, skal der derfor 

muligvis bruges større eller min-

dre hæklenål, for at opnå den 

rigtige størrelse.  

Forkortelser: 

m =  maske 

omg = omgang  

lm =  luftmaske 

stm = stangmaske 

[..]   markerer masker, der skal gentages 

https://www.freakonpurpose.dk/shop/7-garn/1717-coral/
https://www.freakonpurpose.dk/shop/161-bomuld/1630-coral-mini/
https://www.freakonpurpose.dk/shop/7-garn/63-must-have/
https://www.freakonpurpose.dk/shop/7-garn/148-must-have-minis/
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Side 2 

Forkortelser: 

m =   maske   

omg = omgang 

lm = luftmaske   

stm = stangmaske 

[..]   markerer masker,  

  der skal gentages 

Terningen består af 6 kvadratiske sider, der til sidst 

sys sammen fra retsiden. Du vælger selv, om du vil 

hækle 6 ens sider eller om du vil bruge forskellige 

farver (fx garnrester). 

Bemærk: Alle omgange hækles fra retsiden. 

Omg 1: 

I en magisk ring hækles: 3 lm 

(erstatter første stm), 1 stm, [2 

lm, 3 stm] x 3, 2 lm, 1 stm. Klip 

garnet og luk af. 

Træk den magiske ring helt sam-

men, så der dannes en lille firkant 

med en åbning ved aflukningen. 

Med slut-garnenden skal der nu 

laves 2 nye maskeled oven på de 

3 lm i omgangens start. 

Stik først hæklenålen gennem 

begge maskeled i omgangens 

første stm (efter de 3 lm) fra 

bagsiden. Træk slut-garnenden 

igennem med hæklenålen. 

Det nye forreste maskeled er nu 

lavet (markeret med pil). 

Læg slut-garnenden ind foran, så 

der dannes et nyt bagerste maske-

led (markeret med pil). Stik hækle-

nålen igennem det bagerste 

maskeled i omgangens sidste stm 

fra bagsiden. Træk slut-garnenden 

igennem med hæklenålen. 

Træk de nye maskeled pænt 

på plads.  

 

Hæklet terning 
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Side 3 

 
Omg 2: 

Bind en dobbeltknude på de to garnender på bagsiden. Den første 

knude skal bindes så løst, at de nye maskeled ikke trækkes ud af facon. 

Den anden knude kan strammes godt til.  Skjul garnenderne under et 

par masker på bagsiden og klip af tæt på arbejdet. 

Omg 1 færdig. 

Start med 1 stående stm (se side 

6), 1 stm, 2 lm, 2 stm i et tilfæl-

digt hjørne.  

Hækl derefter stm i stm og (2 

stm, 2 lm, 2 stm) i hjørnerne 

hele vejen rundt. Der vil være 7 

stm på hver side og 2 lm i hvert 

hjørne. Klip garnet og luk af. 

Nu skal toppen af den stående stm  

pilles op, så du kan lukke omgangen 

og lave nye maskeled (som i omg 1). 

Pil først startknuden op. Løsn og træk 

garnenden helt igennem. 

Pil så det bagerste maskeled 

op. Løsn og træk garnenden 

helt igennem. 

Pil til sidst det forreste maske-

led op. Løsn og træk garnenden 

helt igennem. 

Toppen af masken er her pillet 

op, og start-garnenden ligger 

på bagsiden. 
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Side 4 

Stik hæklenålen gennem begge 

maskeled i næste stm fra bagsi-

den. Træk slut-garnenden igen-

nem med hæklenålen. 

Læg slut-garnenden ind foran, stik 

hæklenålen igennem det bagerste 

maskeled i omgangens sidste stm 

fra bagsiden. Træk slut-garnenden 

igennem med hæklenålen. 

Træk de nye maskeled pænt 

på plads.  

 

Bind en dobbeltknude på de to garnender på bagsiden. Den første 

knude skal bindes så løst, at de nye maskeled ikke trækkes ud af facon. 

Den anden knude kan strammes godt til.  Skjul garnenderne under et 

par masker på bagsiden og klip af tæt på arbejdet. 

Omg 2 færdig. 

Omg 3: Omg 4: 

Hækles som omg 2. Der vil være 

11 stm på hver side og 2 lm i 

hvert hjørne.  

Hækles som omg 2. Der vil 

være 15 stm på hver side og 2 

lm i hvert hjørne.  

Gentag til du i alt har 6 firkanter. 
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Firkanterne skal nu sys sammen 

til en terning. Hver langside be-

står af 17 masker (15 stm og 1 

lm i hver side). 

Begynd med at hæfte garnet på bagsiden. Jeg anbefaler, at du fø-

rer nålen igennem en løkke som vist på billedet og strammer godt 

til, så der bindes en knude. Gør det gerne et par gange, så du er 

sikker på, at syningerne ikke går op.  

Sy alle sømme fra forsiden. Der skal kun sys i de bagerste maskeled. Sy gerne to sting i luftmaskerne i 

starten og slutningen af en langside, så terningens hjørner er godt lukkede. 

Når du når til et hjørne, sættes en ny firkant ind, og der fortsættes langs næste langside. Når der er 

syet firkanter på alle første firkants sider, kan du begynde at sy sidesømmene sammen. 
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Side 6 

Sådan hækles en stående stangmaske 

Bruges kun i starten af en omgang. 

Sæt en glideløkke på din 
hæklenål (som hvis du 
skulle slå luftmasker op). 

Slå om, stik nålen ind i en 
lm-bue (eller maske), 
fang garnet og træk igen-
nem (3 løkker på nålen). 

Slå om og træk nålen 
gennem de første 2 løk-
ker på nålen (2 løkker 
på nålen). 

Slå om og træk igennem 
de sidste 2 løkker. 

Sy alle sidesømmene. Husk at hæfte alle enderne godt på bagsiden, når du har brug for at skifte tråd. 

Når alle sidesømme er syet sammen, kan den sidste firkant sys på i toppen. Sæt skumklodsen i, når der 

kun mangler 3 langsider. 

Det er lettest at sy de sidste tre 

sømme, hvis du trykker skumklod-

sen lidt ned, mens du syr. 

Hæft ende og gem garnenden på 

indersiden. DEN FÆRDIGE TERNING 


