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Hæklede svampe 
 
Forkortelser: 
mr=magisk ring 
m=maske 
lm=luftmaske 
fm=fastmaske 
stgm=stangmaske 
2 fm s=indtagning; hækl 2 fastmasker sammen 
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 
Garn: diverse farver, godt resteprojekt 
Bamsefyld/pudefyld 
Evt perler eller filtkugler, mine perler er fra stof og stil 
Stoppenål til montering 
 
Garn:  
Alm. bomuld 8/4, 50 g pr nøgle med løbelængde på ca 170 m  
Evt effektgarn i guld, har brugt garn fra søstrene grene 
 
 
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 #kreativeloyerligheder. 
Tak. 
 
Kreative Løyerligheder  – Pil Løye Hejl 
www.kreativeloyerligheder.dk 

 

  



 

3 

Hæklede svampe 

 

Jeg har valgt at lave et par hæklede svampe 
efter opskriften fra min barnevognskæde og 
brugt dem til julepynt. 

 

Toppen er lavet i hvid og guld effektgarn og 
bunden er lavet i råhvid. 

Når der hækles med to tråde i toppen bliver 
den lidt større end bunden. Enten kan 
bunden hækles med dobbeltgarn for at det 
hele passer sammen eller den kan hækles 
med enkeltgarn og bund og top hækles 
sammen som i opskriften på trods af 
størrelsesforskel. 

Jeg har gjort det sidste og det blev helt fint 
alligevel. 

 

Med en lædersnor i toppen er der smukt 
enkelt julepynt. 

 

Eller der kan sættes en lille cocktailpind i 
bunden og ned i leret i juledekorationen. 
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Flad svamp 
 

 
 
Stilk: 
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) 
4-6.omg: fm i alle m (3 omgange) (18) 
7.omg: *1 fm, 2 fm s* 6 gange (12) 
8-14.omg: fm i alle m (7 omgange) (12) 
15.omg: *1 fm, 2 fm i en m* 6 gange (18) 
16.omg: *2 fm, 2 fm i en m* 6 gange (24) 
17.omg: *3 fm, 2 fm i en m* 6 gange (30) 
18.omg: *4 fm, 2 fm i en m* 6 gange (36) 
19.omg: *5 fm, 2 fm i en m* 6 gange (42) 
 
Bryd garnet og hæft ender. 
 

 
 
 
 
 

Top: 
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: *2 fm, 2 fm i en m* 6 gange (24) 
5.omg: *3 fm, 2 fm i en m* 6 gange (30) 
6.omg: fm i alle m (30) 
7.omg: *9 fm, 2 fm i en m* 3 gange (33) 
8.omg: 4 fm, 2 fm i en m, *10 fm, 2 fm i en 
m* 2 gange, 6 fm (36) 
9.omg: *11 fm, 2 fm i en m* 3 gange (39) 
10.omg: 5 fm, 2 fm s, *12 fm, 2 fm i en m* 2 
gange, 7 fm (42) 
11.omg: fm i alle m (42) 
 

 
 
Nu skal top og stilk samles: 
Put bamsefyld i stilken. 
Hækl videre med topfarven, men nu gennem 
både maske i kanten på stilken og kanten på 
toppen (se billede) og saml med fm.  
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Du skal putte lidt bamsefyld ind i toppen 
inden der er lukket hele vejen rundt. 
 
12.omg: 10 fm, 2 fm i en m, 20 fm, 2 fm i en 
m, 10 fm (44) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du kan stoppe her og i så fald afslut med en 
km eller du kan vælge at lave en blondekant 
sådan her. 
 
Du skal hækle den anden vej rundt når 
blondekanten laves, da den så ligger sig 
pænere nedad. 
 
13.omg: lm og vend arbejdet: *km, spring m 
over, 3 stgm i en m, spring m over* 11 gange, 
afslut med km. 
 
Bryd garnet og hæft ender. 
 
Svampen kan pyntes med syede prikker, små 
perler eller palietter. 
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Spids svamp 
 

 
 
Stilk: 
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) 
4-6.omg: fm i alle m (3 omgange) (18) 
7.omg: *1 fm, 2 fm s* 6 gange (12) 
8-11.omg:  fm i alle m (4 omgange) (12) 
12.omg: *1 fm, 2 fm i en m* 6 gange (18) 
13.omg: *2 fm, 2 fm i en m* 6 gange (24) 
14.omg: *3 fm, 2 fm i en m* 6 gange (30) 
15.omg: *4 fm, 2 fm i en m* 6 gange (36) 
 
Bryd garnet og hæft ender. 
 

 
 

Top: 
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: fm i alle m (18) 
5.omg: *5 fm, 2 fm i en m* 3 gange (21) 
6.omg: fm i alle m (21) 
7.omg: *6 fm, 2 fm i en m* 3 gange (24) 
8.omg: fm i alle m (24) 
9.omg: *7 fm, 2 fm i en m* 3 gange (27) 
10.omg: fm i alle m (27) 
11.omg: *8 fm, 2 fm i en m* 3 gange (30) 
12.omg: fm i alle m (30) 
13.omg: *9 fm, 2 fm i en m* 3 gange (33) 
14.omg: fm i alle m (33) 
15.omg: *10 fm, 2 fm i en m* 3 gange (36) 
16-18.omg: fm i alle m (3 omgange) (36) 
 

 
 
Nu skal top og stilk samles: 
Put bamsefyld i stilken. 
Hækl videre med topfarven, men nu gennem 
både maske i kanten på stilken og kanten på 
toppen (se billeder under flad svamp).  
 
Du skal putte lidt bamsefyld ind i toppen 
inden der er lukket hele vejen rundt. 
 
12.omg: fm i alle m (36) 
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Du kan stoppe her og i så fald afslut med en 
km eller du kan vælge at lave en blondekant 
sådan her. 
 
Du skal hækle den anden vej rundt når 
blondekanten laves, da den så ligger sig 
pænere nedad. 
 
13.omg: lm og vend arbejdet: *km, spring m 
over, 3 stgm i en m, spring m over* 9 gange, 
afslut med km. 
Bryd garnet og hæft ender. 
 
Svampen kan pyntes med syede prikker, små 
perler eller palietter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Svampene er også rigtig skønne i forskellige 
farver. 
 

 
 
 


