
 

 
  

"Julekugler ala Kähler" 
Hækleopskrift 

 



Materialer:  

Hvid bomuldsgarn fra søstrene grene. 

Guld/sølv garn (garnet her er købt i 

søstrene grene på daværende tidspunkt, 

og er akryl - den anbefalet nål pind er 2 1/2 

- 3. Der kan ikke garanteres for at de 

stadigvæk sælger dette) 

 

Hæklenål 2.5  

Hæklenål 1.0 

Fyld (her kan der bruges pudefyld/vat 

eller flamingokugler.  

Ved brug af flamingo kugler skal der 

bruges størrelse: 50mm - 60mm eller 

70mm efter hvilken størrelse man 

ønsker at lave. 

 

Forkortelser: 

m     = maske 

fm    = fastmaske 

km   = kædemaske 

2 fm sammen  = indtagning; hækl 2 

fastmasker sammen 

2 fm i en m   = udtagning; hækl 2 

fastmasker i 1 maske 

omg = omgang 

( )     = tallet i parentes angiver antal 

masker du skal have efter endt omgang 

**      = gentag anvisning mellem 

stjernerne omgangen ud 

 

Tip: 

Flamingokuglen sættes i lige inden man 

begynder at tage ind. 

 

Alle delene hækles i spiral. 

 

Montering:  

Selve kuglen laves helt og lukkes. Snoren 

til ophæng sættes fast og kraven hækles 

rundt om i den oplyste omgang.  

  



Lille julekugle 

ca. 50 mm 

De 4 første og de 4 sidste omgange hækles 

med hvid. Imellem er der skiftevis 2 

omgange sølv/guld og 2 omgange hvid. 

Selve kuglen er hæklet med nål 2.5 og 

"kraven" er hæklet med nål 1.0. 

 

 

MED HVID 

omg 1: 6 fm i mr (6)   

omg 2: *2 fm i en m* (12) 

omg 3: *1 fm, 2 fm i en m* (18) 

omg 4: *2 fm, 2 fm i en m* (24) 

 

MED GULD/SØLV 

omg 5: *3 fm, 2 fm i en m* (30) 

omg 6: *4 fm, 2 fm i en m* (36) 

 

MED HVID 

omg 7: *5 fm, 2 fm i en m* (42)  

omg 8: *1 fm i hver m* (42) 

 

MED GULD/SØLV 

omg 9-10: *1 fm i hver m* (42) 

 

MED HVID 

omg 11-12: *1 fm i hver m* (42) 

 

MED GULD/SØLV 

omg 13-14: *1 fm i hver m* (42) 

 

MED HVID 

omg 15-16: *1 fm i hver m* (42) 

 

MED GULD/SØLV 

Tilsæt fyld/flamingokugle. (Put fyld i 

undervejs hvis nødvendigt) 

omg 17: *5 fm, 2 fm sammen* (36) 

omg 18: *4 fm, 2 fm sammen* (30) 

 

MED HVID 

omg 19: *3 fm, 2 fm sammen* (24) 

omg 20: *2 fm, 2 fm sammen* (18) 

omg 21: *1 fm, 2 fm sammen* (12) 

omg 22: *2 fm sammen* (6) 

omg 23: 1 km, afslut og hæft 



Luk af og hæft. Sæt snoren fast som kuglen 

skal hænges op i - guld eller sølv.  

Nu skal der hækles i omgang 21 (dette 

giver "kraven" på julekuglen)  

omg 1: *1 fm i hver m* (12) 

omg 2: *1 fm i hver m (12) 

omg 3: 1 km og afslut. Hæft enden. 

 

 

Mellem julekugle 

ca. 60 mm 

De 4 første og de 4 sidste omgange hækles 

med hvid. Imellem er der skiftevis 2 

omgange sølv/guld og 2 omgange hvid. 

Selve kuglen er hæklet med nål 2.5 og 

"kraven" er hæklet med nål 1.0. 

 

MED HVID 

omg 1: 6 fm i mr (6)   

omg 2: *2 fm i en m* (12) 

omg 3: *1 fm, 2 fm i en m* (18) 

omg 4: *2 fm, 2 fm i en m* (24) 

 

 

MED GULD /SØLV 

omg 5: *3 fm, 2 fm i en m* (30) 

omg 6: *4 fm, 2 fm i en m* (36) 

 

MED HVID 

omg 7: *5 fm, 2 fm i en m* (42) 

omg 8: *6 fm, 2 fm i en m* (48) 

 

MED GULD/SØLV 

omg 9-10: *1 fm i hver m* (48) 

 

MED HVID 

omg 11-12: *1 fm i hver m* (48) 

 

MED GULD/SØLV 

omg 13-14: *1 fm i hver m* (48) 

 

MED HVID 

omg 15-16: *1 fm i hver m* (48) 

 

MED GULD/SØLV 

omg 17-18: *1 fm i hver m* (48) 

 

 



MED HVID 

omg 19: *1 fm i hver m* (48) 

Tilsæt fyld/flamingokugle. (Put fyld i 

undervejs hvis nødvendigt) 

omg 20: *6 fm, 2 fm sammen* (42) 

 

MED GULD/SØLV 

omg 21: *5 fm, 2 fm sammen* (36) 

omg 22: *4 fm, 2 fm sammen* (30) 

 

MED HVID 

omg 23: *3 fm, 2 fm sammen* (24) 

omg 24: *2 fm, 2 fm sammen* (18) 

omg 25: *1 fm, 2 fm sammen* (12) 

omg 26: *2 fm sammen* (6) 

omg 27: 1 km, afslut og hæft 

 

Luk af og hæft. Sæt snoren fast som kuglen 

skal hænges op i - guld eller sølv.  

Nu skal der hækles i omgang 25 (dette 

giver "kraven" på julekuglen)  

omg 1: *1 fm i hver m* (12) 

omg 2: *1 fm i hver m (12) 

omg 3: 1 km og afslut. Hæft enden. 

 

Stor julekugle 

ca. 70 mm 

De 4 første og de 4 sidste omgange hækles 

med hvid. Imellem er der skiftevis 2 

omgange sølv/guld og 2 omgange hvid. 

Selve kuglen er hæklet med nål 2.5 og 

"kraven" er hæklet med nål 1.0. 

 

MED HVID 

omg 1: 6 fm i mr (6)   

omg 2: *2 fm i en m* (12) 

omg 3: *1 fm, 2 fm i en m* (18) 

omg 4: *2 fm, 2 fm i en m* (24) 

 

MED GULD/SØLV 

omg 5: *3 fm, 2 fm i en m* (30) 

omg 6: *4 fm, 2 fm i en m* (36) 

 

MED GULD/SØLV 

omg 7: *5 fm, 2 fm i en m* (42)  

omg 8: *6 fm, 2 fm i en m* (48) 

 

 



MED GULD/SØLV 

omg 9: *7 fm, 2 fm i en m* (54) 

omg 10: *1 fm i hver m* (54) 

 

MED HVID 

omg 11-12: *1 fm i hver m* (54) 

 

MED GULD/SØLV 

omg 13-14: *1 fm i hver m* (54) 

 

MED HVID 

omg 15-16: *1 fm i hver m* (54) 

 

MED GULD/SØLV 

omg 17-18: *1 fm i hver m* (54) 

 

MED HVID 

omg 19-20: *1 fm i hver m* (54) 

 

MED GULD/SØLV 

omg 21-22: *1 fm i hver m*(54) 

 

 

 

MED HVID 

Tilsæt fyld/flamingokugle. (Put fyld i 

undervejs hvis nødvendigt) 

omg 23: *7 fm, 2 fm sammen* (48) 

omg 24: *6 fm, 2 fm sammen* (42) 

 

MED GULD/SØLV 

omg 25: *5 fm, 2 fm sammen* (36) 

omg 26: *4 fm, 2 fm sammen* (30) 

 

MED HVID 

omg 27: *3 fm, 2 fm sammen* (24) 

omg 28: *2 fm, 2 fm sammen* (18) 

omg 29: *1 fm, 2 fm sammen* (12) 

omg 30: *2 fm sammen) (6) 

omg 31: 1 km, afslut. 

 

Luk af og hæft. Sæt snoren fast som kuglen 

skal hænges op i - guld eller sølv.  

Nu skal der hækles i omgang 29 (dette 

giver "kraven" på julekuglen)  

omg 1: *1 fm i hver m* (12) 

omg 2: *1 fm i hver m (12) 

omg 3: 1 km og afslut. Hæft enden. 

  



 

 

 

 

Tak fordi du har valgt denne opskrift. 

 

Har du spørgsmål til selve opskriften er du 

velkommen til at kontakte mig via mail. 

Opdager du fejl eller mangler kontakt 

ligeledes via mail så det kan rettes. 

 

Jeg vil meget gerne hvis du vil sende et 

billede af DIT færdige produkt eller dele via 

instagram og brug tagget #kahlerjul og 

#frksorensen. Husk at tagge mig på 

instagram @frk.sorensen 

 

Bruger du "almindelige" farver brug istedet 

tagget #frksjul. 

 

 

 

 

http://frksorensen.blogspot.dk 

https://instagram.com/frk.sorensen/ 

 

 

 

 

 

© Copyright: 

Opskriften er kun til privat brug – du må 

ikke sælge eller på anden vis videregive 

opskriften. Henvis i stedet til min 

Instagram eller blog, hvor man kan 

kontakte mig. Du må IKKE sælge det 

færdige produkt, det må kun laves til 

eget forbrug. 

 

Selve opskriften 
 


