
Hæklet ægtivist
One size – passer alle økologiske æg!
Garn:  En rest bomuldsgarn (tyndt). Til 1 ægtivist bruges ca. 15 m + 50 cm til hår.
Hæklenål:  Nr 3

m: Maske
lm: Luftmaske
fm: Fastmaske
stgm: Stangmaske

1.omg:  29 lm, saml til en ring med 1 lm. Dette er omgangens start, marker evt. med en tråd i anden 
farve.

2. og 3. omg:  29 fm.
4. omg:  12 fm, vend arbejdet (så der hækles med vrangen som forside) med 1 lm og hækl 24 fm. Vend 

arbejdet (så forsiden nu er fremad) med 1 lm og hækl 24 fm. Hækl 3 lm og fortsæt omgangen ud i 
fm.

5. omg:  Hækl 27 fm, i de tre luftmasker hækles ikke i maskerne, men over hele lænken.
6. omg:  27 fm. Munden er nu færdig.
7. og 8. omg:  11 fm, vend arbejdet med 1 lm, 22 fm, vend arbejdet med 1 lm (så forsiden 
 nu er fremad), hækl 11 fm.
9. omg.  11 fm, 3 lm, 3 stgm, begge i de 2 midterste m i lænken af lm i forrige omg,  

3 lm. Fortsæt omg ud med fm.
10. omg:  Hele omgangen hækles i fm, i de 2 luftmaskebuer hækles ikke i maskerne, men over hele læn-

ken .
11. omg.  Der tages ind – hver 4. maske springes over.
12. omg - :  Der tages ind – hver 3. maske springes over. Når der er 6 m tilbage på omgangen, brydes garnet 

og der hæftes ender.

Til slut sættes hår, en dulle eller hvad man har lyst til, på toppen af ægtivisten.

Den originale Ægtivist er hæklet 
i bomuld, men andre garntyper 
kan naturligvis også bruges, 
garnet skal blot i tykkelse cirka 
passe til hæklenål nr 3.

                            God fornøjelse.

Skal Ægtivisten have den sidste 
finish, så træk den på et hårdkogt 
æg og damp den lidt med dampen 
fra et dampstrygejern. Det varme, 
fugtige garn giver også mulighed 
for at trække mund og øjne lidt i 
facon – hvis der skulle være en lille 
fejl!

Synes du, Ægtivisten er svær at 
hækle, så tænk på, at økologiske 
æg kan have mange faconer, så 
skulle du få et par masker for 
meget eller for lidt – eller lave en 
anden lille fejl – så findes der helt 
sikkert et æg, som lige er det, din 
Ægtivist passer på.


