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Bøgerne Tim og Thilde + Tim og Thildes venner er et lille univers for sig selv. Et univers som slet ikke er slut med at 

udvikle sig. Nu vil udviklingerne bare for en tid komme som enkeltopskrifter. Her har du opskriften på en sommerhat.  

Opskriften er i to versioner.  

- Grundfarve: Sage Green fra Karen Klarbæk (Til den første) Hat 2 er hæklet i en regnbuefarvet 8/4 garn.     

En rest garn i en kontrastfarve til kanten på skyggen.  

- Hæklenål 3. Eller den str. Hæklenål du har brugt til det tilbehør/tøj du allerede har hæklet til dukkerne.  

- Nål til at hæfte enderne + synål og sytråd til at montere lynlåsen.  

 

Lm – Luftmaske  

Km – Kædemaske  

Fm – Fastmaske 

Stm - Stangmaske 

Omg – Omgang 

Rstm – Reliefstangmaske  

Hstm – Halvstangmaske  

Lm-stang – Luftmaske stangen. Er de luftmasker du har startet omgangen med. (1 lm i omgange med fm og 2 lm i omgange med 

stm) 

 

Sommerhattene er ikke de største. Har Thilde rigtig meget hår, eller et hoved der er stoppet meget kraftigt, kan du få 

udfordringer med at give den på. Men, da jeg gerne ville hækle en hat der blev på dukken på trods af leg, så er det lidt 

bevist. Min sommerhat har jeg trukket lidt ekstra i, inden hun fik den på.        

Ellers kan du hækle den med 0,5 nålstørrelse større end resten af garderoben. Det sker der ikke noget ved. 

Den grønne er hæklet med 14 stm til start, i stedet for 12. Det giver også lidt mere plads i hatten.        
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Sommerhatten hækles fra toppen og ned.  

Når du hækler rundt afsluttes alle omgange her med 1 km i lm-stangen du har lavet i starten af omgangen.  

 

Hækl 4 lm og saml til en ring med 1 km 

1. 2 lm, 12 stm i ringen  

2. 2 lm, *1 Rstm, 2i1 stm* Gentag *-* omgang ud. 

3. 2 lm, *1 Rstm, 2i1 stm x 2* Gentag *-* omgang ud. 

4. 2 lm, *1 Rstm, (1 stm, 2i1 stm) x 2* Gentag *-* omgang ud. 

5. 2 lm, *1 Rstm, (2i1, 1 stm)x3* Gentag *-* omgang ud.  

6-14. 2 lm, *1 Rstm, 9 stm* Gentag *-* omgang ud. 

 

15. (SKYGGE) 2 lm *1 Rstm, 3stm, 3 x 2i1 stm, 3 stm* Gentag *-* omgang ud.  

16. 2 lm, *1 Rstm, 5 stm, 2i1 stm x 2, 5 stm* Gentag *-* omgang ud. 

17. 2 lm, *1 Rstm, 3 fm, 2 hstm, 4 stm, 2 hstm, 3 fm* Gentag *-* omgang ud. 

18. Kontrastfarve 1 fm i hver m omg ud.  

 

Luk af, klip garnet og hæft enderne.  

 

 

 

 

Sommerhatten hækles fra toppen og ned.  

Når du hækler rundt afsluttes alle omgange her med 1 km i lm-stangen du har lavet i starten af omgangen.  

 

Hækl 4 lm og saml til en ring med 1 km 

1. 2 lm, 12 stm i ringen (12) 

2. 2 lm, *1 hstm, 2i1 stm* Gentag *-* omgang ud. (18) 

3. 2 lm, *1 hstm, 2i1 stm x 2* Gentag *-* omgang ud. (30) 

4. 2 lm, *1 hstm, (1 stm, 2i1 stm) x 2* Gentag *-* omgang ud. (42) 

5. 2 lm, *1 hstm, (2i1, 1 stm)x3* Gentag *-* omgang ud. (60) 

6-14. 2 lm, *1 hstm, 9 stm* Gentag *-* omgang ud. 

 

15. (SKYGGE) 2 lm *1 hstm, 3stm, 3 x 2i1 stm, 3 stm* Gentag *-* omgang ud. (78) 

16. 2 lm, *1 hstm, 5 stm, 2i1 stm x 2, 5 stm* Gentag *-* omgang ud. 

17. 1  lm, *4 fm, 2 hstm, 4 stm, 2 hstm, 3 fm* Gentag *-* omgang ud. 

18. Kontrastfarve 1 fm i hver m omg ud.  

 

Luk af, klip garnet og hæft enderne.  

 

 

For at få en lidt større hat, er 
denne hæklet med 14 stm til start i 
stedet for 12. Den er lidt løsere og 
passer til dukkerne med rigtig 
meget hår:) 


