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Hæklet kamerataske 
 
Forkortelser: 
mr=magisk ring  
m=maske 
lm=luftmaske 
fm=fastmaske 
2 fm i en m=udtagning; hækl 2 fastmasker i en maske 
omg=omgang 
rk=række 
()= tallet i parentes angiver antal masker du skal have efter endt omgang 
**=gentag anvisningen mellem stjernerne x antal gange 
 
Materialer: 
Hæklenål str 2,5 
Stoppenål og alm synål, evt symaskine. 
Garn: hvid, alm. bomuld 8/4, 50 g pr nøgle med løbelængde på ca 170 m, jeg har brugt rainbow 
organic fra hobbii i farverne, hvid, sort og lys grå samt en rest mørkegrøn og rød. Tasken kan laves 
i lige de farver man har lyst til. 
Lynlås der svarer til længden på åbningen af tasken, jeg har brugt en lynlås på 12 cm. Det er pænt 
hvis lynlåsen har sammen farve som de øverste omgange på tasken. 
Sytråd der passer til farven på garnet i de øverste omgange. 
Stof til for. Stykkerne skal svare til taskens indre mål plus sømrum. Til min taske er der brugt 2 
stykker stof med målene 14x10. 
 
Forbrug og størrelse: 
Til denne opskrift er der ikke udregnet forbrug af garn da der udelukkende er brugt rester. 
Min kamerataske har målene 13x9 cm, skulderstroppen er ca 75-80 cm lang. 
Størrelsen kan nemt varieres ved at starte med en længere lm-kæde og lave flere omgang i hver 
farve. 
 
Copyright: 
Opskriften er udviklet af mig og er kun til privatbrug – du må ikke sælge, kopiere eller på anden vis 
videregive hele eller dele af opskriften. Du må gerne sælge det færdige produkt med henvisning til 
mig som designer, dog udelukkende privatsalg og ikke i erhvervsøjemed. 
Jeg vil bede om, at du henviser til mig som designer (@kreative_loyerligheder,) hvis du viser 
billeder på blog, facebook, instagram eller i andre medier.  
Du må meget gerne bruge #hækletkamerataske og #kreativeloyerligheder. 
Tak. 
Jeg kan altid kontaktes for spørgsmål eller uddybninger af opskriften. 
God fornøjelse. 
 
Kreative Løyerligheder – Pil Løye Hejl - @kreative_loyerligheder 
www.kreativeloyerligheder.dk 
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Hæklet kamerataske 
 
Kamerahus: 
Sort: 
1.rk: 40+1 lm (41) 
2.rk: start i 2. maske fra nålen: 40 fm, fortsæt 
på undersiden af lm-kæden, 40 fm (80) 
Fra nu af hækles der i spiral. 
3-6.omg: fm i alle m (4 omgange) (80) 
Skift farve til grå. 
7-28.omg: fm alle m (22 omgange) (80) 
Skift farve til sort. 
29-33.omg: fm alle m, afslut sidst omgang 
med 1 km (5 omgange) (80) 
 
Bryd garnet og hæft ender. 
 

 
  
Linse: 
Sort: 
1.omg: Mr med 6 fm (6) 
2.omg: *2 fm i en m* 6 gange (12) 
3.omg: *1 fm, 2 fm i en m* 6 gange (18) 
4.omg: 1 fm, 2 fm i en m, *2 fm, 2 fm i en m* 
5 gange, 1 fm (24) 
5.omg: *3 fm, 2 fm i en m* 6 gange (30) 
6.omg: 2 fm, 2 fm i en m, *4 fm, 2 fm i en m* 
5 gange, 2 fm (36) 
7.omg: *5 fm, 2 fm i en m* 6 gange (42) 
8.omg: 3 fm, 2 fm i en m, *6 fm, 2 fm i en m* 
5 gange, 3 fm, afslut med km (48) 
Bryd garnet, behold trådende til montering 
 
 

Start et vilkårligt sted på omg 8. 
Med hvid hækles: 
9.omg: fm alle m (48) 
10.omg: km i 1. maske og bryd herefter 
garnet og hæft ender. 
 

 
 
Man kan vælge bare at lave almindeligt 
farveskifte mellem omg. 8 og 9, jeg synes dog 
min løsning giver en pænere overgang. 
 
Men der findes flere forskellige metoder til at 
skjule farveskiftet, prøv at søge på google 
under ”skjult farveskift hækling” for diverse 
videoer. 
 
Sy et par små sting med hvid henover omg 7.  
 
Montering: 
 

 
 
Syes fast midt på forsiden af kamerahuset. 
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Blitz: 
Hvid: 
1.rk: 4+1 lm (5) 
Vend med 1 lm efter hver række fra nu af 
2.rk: start i 2. maske fra nålen, 4 fm (4) 
3-6.rk: fm alle m (4 rækker) (4) 
Fortsæt med at hækle fm rundt langs kanten, 
3 fm i hvert hjørne. Afslut med km. 
Bryd garnet og bevar trådende til montering.  
 

 
 
Montering: 
Syes på forsiden af kamerahuset henover 
omg. 25-30 i højre side (se billede s. 3) 
 
Skærm: 
Sort: 
1.rk: 20+1 lm (21) 
2.rk: start i 2 maske fra nålen, 20 fm (20) 
Fra nu af vendes med 1 lm efter hver rk. 
3-18.rk: fm alle m (16 rækker) (20) 
Bryd garnet og hæft ender, bevar trådende til 
montering. 
 

 
 
 

Montering: 
Syes på bagsiden af kamerahuset henover 
omg. 9-25. Lidt ud til venstre (se billede). 
Jeg har valgt kun at sy fast langs med tre af 
siderne, så skærmen kommer til at fungere 
som en lille lomme. 
 

 
 
Knapper: 
Valgfri farver og antal: 
Magic ring med 6 fm, lav km i første fm i 
ringen, stram til. 
Bryd garnet og hæft ender, bevar trådende til 
montering. 
 

 
 
Montering: 
Knapperne syes på bagsiden af kamerahuset i 
en række i højre side (se billede ovenfor). 
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Navn: 
Jeg har valgt at brodere barnets navn med 
gråt garn i nederste højre hjørne på forsiden. 
 

 
 
Skulderstrop: 
Stroppen er lavet af 3x4 tråde gråt garn der 
er flettet. 
Stroppen er 75 cm lang til den knap firårige 
og 80 cm lang til den seksårige. Mål efter på 
det barn der skal have tasken. 
Husk at garnet du fletter af, skal være noget 
længere end den ønskede længde på 
stroppen. 
 

 
 
Montering: 
Bind en god knude i hver ende af stroppen, 
og sy fast med sort garn i hver ende af 
åbningen til tasken. Sy fast inden foret 
monteres. 
 
 
 
 

 
For og lynlås: 
Zig-zag kanter på begge stykker stof. 
 

 
 
Fold kanten ned på den ene langside, evt lige 
stryg kanten så den bliver liggende 
 

 
 
Monter lynlås med nåle som på billedet 
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Bagside: sørg for at stoffet ligger 3 mm fra 
lynlåsen så den kan køre jævnt uden at bide 
sig fast i stoffet. 
 

 
 
Sy lynlåsen fast på begge stykker stof. 
 

 
 

Fold stykkerne omkring lynblåsen så de to 
stykker stof ligger lige ovenpå hinanden. 
 

 
 
Sy sammen hele vejen rundt. Nu er foret klar 
til montering. 
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Placer foret i tasken. Sæt fast med nåle langs 
kanten, og sy fast med små sting rundt langs 
kanten. Igen skal stingene være et stykke fra 
selve lynlåsen, så den kan køre frit. 
 

 
 

 
 


