
Praktiske fingerløse vanter i hakking

Du trenger:
• Kjennskap til grunnleggende hakking – enkel hakkemaske og vanlig avmasking.
• To hakkenåler 5,5 mm på en kort vaier (eventuelt 6 mm om du ikke har 5,5), eller  

en tokroks hakkenål. 
• Rauma finullgarn grå nr 414 og Rauma finullgarn sort, ett nøste á 50 g av hver farge.

Fasthet: 16 HM x 13 omganger = 10 x 10 cm
Merknad: Det hakkes rundt i spiral. Se note på siste side om opplegg i baksidens midtbue.  
Øking gjøres i O-raden ved først å stikke nålen gjennom det loddrette maskeleddet på baksiden  
av hakkemasken på forrige rad, kast og dra opp løkke, før du i samme hm drar opp en ny løkke  
på vanlig måte på forsiden.
Forkortelser:
HM/hm = Hakkemaske
O-rad  = Oppmaskingsrad
A-rad = Avmaskingsrad
Størrelse: Herre L (Herre S/dame M)

OPPSKRIFT: Start med sort, legg opp 38 (32) luftmasker løst, hekle sammen til en sirkel med en 
kjedemaske. Mask opp i midtbuene på baksiden av luftmaskene.1 Mask av med grått kontinuerlig 
når det blir mange masker på nålen (ca halveis). Sett et markeringsmerke på første HM på O-raden 
som du flytter oppover etterhvert, siden rundene vil gå over i hverandre. Det skal være totalt  
38 (32) hakkemasker på én omgang. Fortsett til du har hakket 28 (22) omganger.  
Flytt markeringen av første HM oppover med arbeidet.

Høyre vante:
Øk for tommel: I de neste 7 (5) omgangene øker du i første masken på O-raden ved å dra opp  
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en løkke gjennom det loddrette maskeleddet på baksiden 
før du masker opp på vanlig måte i samme maske på 
forsiden. Pass på å øke i den masken som ligger rett over 
den opprinnelige første masken på runden. Etter økning har 
du totalt 45 (37) masker. 
Hakk en vanlig runde uten økning.
Sett av plass for tommelen: Mask opp en rad til, men 
stopp avmasking med grått når det er 13 (12) løkker igjen 
av denne raden. Sett de 11 (10) første av disse over på 
en sikkerhetsnål eller en garnrest. Hekle 4 luftmasker i 
avmaskingsgarnet (grått), mask av de to siste løkkene på 
raden. Fortsett med vanlig avmasking. 
Når du masker opp og kommer til de fire luftmaskene 
plukker du opp en løkke med sort i hvert bakre midtledd1.  
Totalt 38 (31) HM på en omgang. Fortsett å hakke rundt ca 6 (5) cm, eller ønsket lengde.  
Fell av. Klipp garnet.

Venstre vante:
Hakk som høyre vante til økning for tommelfinger begynner etter 28 (22) omganger:
1 HM. Øk i 2. hakkemaske på omgangen. Fortsett å øk i 2. hm på hver runde slik at kilen legger 
seg motsatt vei av høyre vante. Etter økning har du totalt 45 (37) masker. 
Hakk en vanlig runde uten å øke.
Sett av plass for tommelen: Mask opp en rad til, mask av de to første løkkene. Sett de 
11 (10) neste løkkene over på en sikkerhetsnål eller en garnrest. Hekle 4 luftmasker med 
avmaskingsgarnet (grått), mask av de resterende løkkene på raden. Fortsett som på høyre vante:
Når du masker opp og kommer til de fire luftmaskene plukker du opp en løkke med sort i hvert 
bakre midtledd1. Totalt 38 (31) HM på en omgang. Fortsett ca 6 (5) cm. Fell av. Klipp garnet.

Tommel
Tre de 11 (10) maskene til tommelen på hakkenålen. Mask av ca. 8 løkker med grått. Stikk 
hakkenålen ned og gjennom den sorte loddrette masken i raden under til venstre for de 11 (10) 
løkkene holdt av, kast og dra opp en løkke. Mask opp 4 løkker i sort i de fire grå luftmaskene. Stikk 
hakkenålen ned gjennom den sorte loddrette masken i raden under etter de fire luftmaskene, kast 
og dra opp en løkke. Mask av etterhvert. 17 (16) masker totalt i den første tommelfingerrunden. 
Mask opp vanlig i de 10 (9) neste maskene. Stikk hakkenålen gjennom begge de neste to loddrette 
maskene og dra opp én løkke – én maske felt av.  Mask opp vanlig i de neste 3 maskene. Stikk 
hakkenålen gjennom begge de neste to loddrette maskene og dra opp én løkke – én maske felt av. 
15 (14) masker på runden. Fortsett ca 3,5 cm (totalt 7 omganger). Fell av.

Hekle to runder med kjedemasker løst rundt alle åpninger. I tillegg til at du får en pen kant bidrar 
dette til at vantene holder fasongen. Fest alle tråder. 

Det er ikke nødvendig å blokke eller presse arbeidet, men hvis du ønsker en «shoplook» kan du 
etter forsiktig vask la vantene tørke i fasong i et brettet håndkle. Press først overflødig vann ut med 
at annet håndkle som du ruller sammen med vantene inni. Vri aldri ullarbeid.

1. Oppmasking i bakre midtledd: Luftmaskekjeden har en forside og en bakside. Forsiden er flatere 
enn baksiden. På baksiden av luftmaskene er det en bue som stikker litt opp midt i V-formen dannet 
av for- og bakløkke. Hvis du masker opp i denne buen får du en pen oppleggskant på arbeidet. 
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