
 Sløjfebidering Af Stine Bohn Larsen 
  Instagram: stine.bohn 
  
Materialer:  
Hæklenål str. 2,5 
Bomuldsgarn 8/4 
Bidering med diameteren 5,6 cm (Udvendigt mål) 
Bruges en anden størrelse bidering, tilpasses 1. rk så maskerne 
kan nå rundt om ringen når den samles, samt antallet af 
rækker, så sløjfens kant når ud over siden. 
 
1.rk  Slå 4 lm op. Vend med 1 lm (4) 
2. rk 1 fm i hver m. Vend med 1 lm (4) 
3. rk 2 fm i første m, 1 fm i hver m til der er 1 m tilbage, 2 fm i sidste m. Vend med 1 lm (6) 

Gentag rk 2 og 3 til du har i alt 16 masker på rækken. Slut med en række 2 (dog med 16 m på 
rækken) 

15. - 16. rk 1 fm i hver m. Vend med 1 lm (16) 
17. rk 2 fm sm, 1 fm i hver m til der er 2 tilbage, 2 fm sm. Vend med 1 lm. (14) 
18. rk 1 fm i hver m. Vend med 1 lm (14) 

Gentag rk 17 og 18 til du har i alt 4 masker på rækken. Slut med en række 18 (dog med 4 m 
på rækken)  

30. – 31. rk 1 fm i hver m. Vend med 1 lm (4) 
Start fra række 2 og gør det hele en gang mere.  
 
Nu hækler du en omgang km hele vejen rundt i kanten. Bryd garnet så du har ca. 15 cm til sammensyning.  
 
 
Midterstykket: 
1.rk Slå 3 lm op, vend med 1 lm (3) 
2. – 17. rk 1 fm i hver m. Vend med 1 lm (3) 
Brud garnet så du har garn nok til sammensyning 
 
 



 Sløjfebidering Af Stine Bohn Larsen 
  Instagram: stine.bohn 
 
 
Saml de to ender på midten, og sy dem sammen. Sy nu siderne sammen på begge sider af træringen i de 
rækker hvor der kun er 4 masker. Læg til sidst midterstykket rundt om midten på sløjfen, og sy enderne 
sammen. 
 

                    
 
= et stk. færdig bidering   
 
Copyright: Du må ikke sælge opskriften eller dele af den. Du må heller ikke sælge det færdige produkt. 
Henvis gerne til mig, hvis der deles billeder af bideringene.   
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