
Glasbrik i hækling og flet. 

 

 

Materialer: Modellen på billedet er hæklet i bomuldsgarn 8/4. Der går meget lidt garn til - en 

brik vejer ca. 7 g! En god måde at få brugt rester på. Hæklenål 3 - 3.5 alt efter hvor 

fast/løst du hækler - prøv dig lidt frem. 

Modellen kan naturligvis hækles i tykkere garn - dog vil jeg anbefale, at man holder sig til 

bomulds- eller hørgarn pga. sugeevnen. 

I opskriften nævner jeg farverne som vist på billedet: rød, blå, beige og gul. Dette blot for 

forklaringens skyld. 

Rigtig god fornøjelse med glasbrikken. Som altid - har du problemer med min opskrift, 

kontakt mig via Facebook-siden Garn og Pind eller på garnogpind@garnogpind.dk. 
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Glasbrikken består af 4  ”ringe”, som flettes sammen efterhånden som de bliver hæklet. 

1. ring (rød): 

Hækl 42 lm. Vend og start i 4. lm fra nålen. Hækl 5 stm, 4 stm i næste lm, 4 stm i næste m, 

18 stm, 4 stm i næste lm, 4 stm i næste lm, 12 stm. Klip garnet ca. 15 cm og træk igennem m 

på nålen. Hæft den korte ende 

2. ring (gul) 

Hækles på samme måde som den røde ring 

 

Flet de to ringe sammen som vist på billedet og sy hver ring sammen med den lange ende garn. 

                                 

 

3. ring (blå) 

Hækl 31 lm. Vend og start i 4. lm fra nålen. Hækl 2 stm, 4 stm i næste lm, 6 stm, 4 stm i 

næste lm, 6 stm, 4 stm i næste lm, 6 stm, 4 stm i næste lm, 3 stm. Klip garnet ca. 15 cm og 

træk igennem m på nålen. Hæft den korte ende. 

 



Flet den blå ring sammen med de to andre ringe som vist på billedet og sy den blå ring sammen 

med den lange ende garn. 

 

4. ring (beige) 

Hækl 54 lm. Vend og start i 4 lm fra nålen. Hækl 5 stm, 4 stm i næste m, 12 stm, 4 stm i 

næste m, 12 stm, 4 stm i næste m, 12 stm, 4 stm i næste m, 6 stm. Klip garnet ca. 15 cm og 

træk igennem m på nålen. Hæft den korte ende. 

Flet den beige ring sammen med de øvrige som vist på billedet og sy ringen sammen med den 

lange ende. 

 



 

Jeg har hæklet den samme model, hvor jeg har ladet de to første ringe have samme farve. 

Det giver et helt andet udtryk: 

 

 

God fornøjelse! 


