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Hæklede pulsvarmere i  
muslingmønster 

 

Hækleopskrift på pulsvarmere (håndledsvarmere) i Baby Alpaca Silk med ribkant  
foroven og muslingmønster for neden. 

 

 

 

 

 

Opskrift: Anita Rye Ottosen 
Instagram: #RyeKreativitet 

www.ryekreativitet.dk 

 
 

Copyright: Du må gerne dele ud af opskriften og hækle til privat/eget brug, 
men de hæklede ting må ikke sælges.  
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Materialer: 

Garn: ca. 40 g Baby Alpaca Silk fra Drops (50g = 167m) 

Nål: 3,5 mm 

Der skal bruges følgende masker:  
maske (m) 
Luftmaske (lm) 
Kædemaske (km) 
Fastmaske (fm) 
Stangmaske (stgm) 
Musling (5 stangmasker i en maske) 

 

Håndleddet (rib): 

Rk. 1: Slå 20 lm op (20)  
Tips: Efterlad en lang garnende til at sy ribstykket sammen. 
Tips: Hvis du ønsker et længere eller kortere håndledsstykke, kan du slå færre eller flere lm op.  
Rk. 2: 1 fm i 2. lm fra nålen, fm i hver m, vend på 1 lm (19) 
Rk. 3: *lav fm i bagerste maskeled i alle fm, vend på 1 fm* (19) 
Rk. 4-62: Gentag *-* til du har 62 rækker (19) 

 
 
Den hæklede firkanten skal nu samles, så den bliver til et rør.  
 
Rk. 63: Der hækles nu løse fm, på tværs af række 1-62 - i det synlige mellemrum mellem hver anden 
række (31). Afslut med km i første fm for at samle håndledsstykket i den ene ende. 

Tips: Det er vigtigt, at der er et antal fastmasker som er delbar med 3 + 1 ekstra fm. Hvis der ønskes 
en større pulsvarmer, kan der hækles 68 omgange efterfulgt af 34 fm. Hvis der ønskes en mindre 
pulsvarmer, kan der hækles 56 omgange efterfulgt af 28 fm.  

Tips: Inden du går videre, skal du tjekke at fastmaskerne i række 63 ikke er hæklet for stramt. Dette 
gøres ved at prøve at tage pulsvarmeren forsigtigt på. Rækken med fastmasker skal kunne give sig 
tilstrækkeligt til at pulsvarmeren kan komme op omkring hånden.  
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Hånden (muslingmønster): 

Omg. 1: *1 fm, spring 1 m over og 1 musling*, gentag *-* til der er 10 muslinger, afslut omgangen 
med 1 km.  
Omg. 2-13: Muslingemønstret hækles nu forskudt, således at der i fm fra forrige række hækles 
musling, og i toppen af forrige række hækles fm. Fortsæt til du har det ønskede antal rækker. Jeg har 
afsluttet efter 13 rækker muslingmønster. 

    

 

Sy ribstykket sammen og hæft enderne.  

 

Jeg vil hellere end gerne se jeres udgave af pulsvarmeren på Instagram under #RyeKreativitet og 
@RyeKreativitet. 

 

 


