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En hæklet havfruehale 
 

 
Her finder du en gratis vejledning til, hvordan du kan hækle din egen havfruehale. 

Havfruehalen er designet af Maria Buck Jensen og du kan finde hjælp og flere billeder på 
www.moensterbryder.wordpress.com. 
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De seneste måneder har de amerikanske hæklesider vrimlet med havefruehaler til børn og babyer, – 
og jeg vil godt indrømme, at jeg blev lidt misundelig. Hvorfor var varme, hyggelige og bløde 
havfruehaler forbeholdt børn? Jeg ville også gerne drømme mig væk i en havfruehale på sofaen i de 
kolde måneder, så jeg hæklede mig sådan en, og det er det bedste jeg nogensinde har lavet til mig 
selv. Jeg elsker den. 

Som du måske ved, så hækler jeg ikke efter opskrifter, for jeg gider ikke koncentrere mig om tekst, 
når jeg hækler foran fjernsynet. Derfor skriver jeg heller ikke opskrifter, men jeg tegner gerne 
diagrammer, og jeg knytter også gerne et par ord til dem. Måske du har lyst til at prøve at lave halen 
efter? Skulle du vælge at følge mine diagrammer, så vil jeg rigtig gerne se dit resultat, og vælger du 
at vise den frem på Facebook eller evt. din blog, så må du meget gerne henvise til mig. 

 

Værd at vide: 

• Havfruehalen er hæklet med nål nr. 6 

• Jeg har brugt ca. 750 gram (næsten 6 nøgler a 150 gr.) Bumbo acrylgarn med en 

løbelængde på 525 m. pr. 150 gram og farve nr. 22. (Laves halen til et lille barn, kan man 

nøjes med to nøgler, 300 gram, og laves halen til et lidt større barn, så kan man nøjes med 

fire nøgler, 600 gram) 

• Garnet er lagt dobbelt 
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Havfruehalens rækkefølge: 

Havfruehalen er hæklet ud i et, så der er ingen sammensyning. Den hækles nedefra og op, med start 

midt i finnen. Som vist her på tegningen, så hækles først finnens ene side, så hækles rundt om denne 

tilbage til midten, og så hækles finnes anden side spejlvendt. Derefter hækles selve halen i spiral fra 

finnen og op. 
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Først en hæklet finne 

Finnen er lavet af stangmasker hæklet i bagerste led. 

• Start med 23 luftmasker + to der udgør den første stangmaske 
• Hækl herefter tre rækker stangmasker i bagerste led og udvid med én stangmaske hver gang 

du ender i højre side. 
• Fra 4. række afsluttes med fem fastmasker i bagerste led i venstre side og en udvidelse i 

højre side. 
• I 19. (og sidste) række laves 16 stangmasker i bagerste led, hvorefter rækken færdiggøres 

med fastmasker i bagerste led. 
• Den ene halvdel af finnen er nu færdig og du fortsætter med at hækle en fastmaske i hver 

anden række, så du laver elleve fastmasker og ender tilbage ved midten, som pilene på det 
andet diagram herunder viser. 

• Derefter laver du 23 stangmasker i luftmaskekæden du startede med. 
• Herefter hækles den modsatte finne, altså følg diagrammet igen, men spejlvendt. 
• I 19. række ender du ved finnens spids, hvor du klipper garnet og hæfter enden. 
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Selve halen 

Når du har hæklet halefinnen, så fortsætter du med at hækle selve halen direkte på. 

• Du starter på midten af finnen, der hvor fastmaskerne fra første del af finnen slutter, og så 

begynder du at hækle fastmasker i spiral. (Tilføjelse: Første runde hækles i maskernes 

forreste maskeled for på den måde at skabe en skål) 

• Jeg har hæklet fire rækker fastmasker, hvorefter jeg er begyndt på selve halens mønster. 

• Mønsteret består V’er, som udgøres af: *en stangmaske, en luftmaske, en stangmaske*. I 

første runde hækles V’erne i hver anden fastmaske, hvorefter de hækles i luftmasken i V’et 

under. 

• Mønsteret hækles i spiral, og du har 24 gentagelser af mønsteret på de først 12 runder. 
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Udvidelser 

• I 13. runde udvides mønsteret med et ekstra V mellem det sjette og syvende V både på 
forsiden og på bagsiden – se diagrammet herover. 

• I 31. runde udvides yderligere med et V på hver siden af det V, som du udvidede med i 13. 
runde, både på forsiden og på bagsiden – se diagrammet herover. 

• I 37. runde udvides i siderne, og tæller du fra midter-V’et udvides med et V mellem 7. og 8. V. 
• Herunder har jeg indtegnet, i hvilke runder jeg valgt at udvide, men det er ikke så vigtigt, 

hvornår det sker. Du kan jo prøve den på undervejs. Det er vigtigt at huske, at rækken af 
udvidelser tegnet i midten, både sker på forsiden og på bagsiden. 

• V-mønsteret gentages i 111 runder, og halen afsluttes med fem runder fastmasker. 
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God fornøjelse 

	

Hvis	du	hækler	din	egen	havfruehale,	så	håber	jeg,	at	du	kommer	til	at	nyde	den	lige	så	meget	
som	jeg	gør.	Og	skulle	du	finde	på	at	følge	mine	diagrammer,	så	giv	gerne	lyd	–	send	mig	en	
kommentar	eller	henvis	til	min	side.		

 


