
MOLLY TOP
Top med runde bh-skåle og brede stropper



Hæklenål: 3 mm 
Garn: Bomuld, str 8/4 – superfine, løbelængde 50 g = 170 m. 

Jeg brugte: 50 g til str ”small” (grå/beige), 78 g til str ”medium”
(mint), 96 g til str ”xxl” (lyserød). Mærke: Mayflower. 

Du kan dog bruge hvilket som helst garn eller hæklenål du har
lyst til!

Masker: Stangmasker (stgm), luftmasker (lm), kædemasker (km),
fastmaske (fm), sammenhæklet stangmaske (smh stgm), række

(rk), omgang (omg), indtagning (indt), udtagning (udt).
Maske-mønster: Stangmaskerne hækles ikke i selve

maskeleddene, men i hullerne mellem hver maske (video 1:25)
Indtagning: Ved at sammenhækle 2 masker til en. 

Udtagning: Ved at hækle 2 masker i samme maske. 
Efter hver omgang: Slut med 1 km i 2. lm, vend med 2 lm. De 2
lm er blot for at forbinde omgangen. Første maske hækles i hullet
mellem de 2 luftmasker og den sidste stangmaske på omgangen

forinden. Omgangen sluttes ved at springe sidste hul over.
Efter hver række: Slut med 1 stgm i sidste hul, vend med 2 lm.

De 2 lm tæller her for 1. maske. 
Størrelse: Kan hækles i alle størrelser - hækles efter mål.

Proces: 
Start med at hækle den ene skål fra midten og ud i omgange, så

hækles der rækker over halvdelen af skålen og rygstroppen hækles
ud fra siden.

Til sidst hækles nakkestroppen ud fra toppen af bh-skålen og der
hækles en strop til at binde dem sammen midt på. 



MÅL (video 1:04)
1) Bryst:

Mål dig selv over brystet – fra den ene side af brystet til den anden over
det fyldigste punkt. 

Dividér med 2. 

Når du hækler bh-skålen stopper du når cirklens diameter måler dette. 

Eksempel
1) 31 cm / 2 = 15,5 cm

Diameteren på bh-skålen skal måle 15,5 cm. 

2) Under bryst: 
Mål dig selv hele vejen rundt under brystet. 

Træk 20 cm fra.

Eksempel
2) 75 cm – 20 = 55 cm 

Bh-skålene + længden på den bredeste del af rygstropperne skal dermed i
alt måle 55 cm. 

3) Længde på rygstroppen:
For at finde ud af hvor lang rygstroppen skal være skal du lægge mål 1 og

1 sammen og trække fra mål 2. 

Eksempel
3) Mål 1 + mål 1

15,5 + 15,5 = 31 cm 
55 – 31 cm = 24 cm 

Rygstropperne skal i alt måle 24 cm (12 cm hver)



BH-SKÅLENE (video 1:53)
Hækles indefra og ud i omgange. Der vendes for hver omgang. De 2 lm i starten af 
hver omg, tælles ikke for en maske, men der hækles stadig i den 2. lm.
Når cirklen har mål 1 i diameter stopper du. 

Omg 1: Hækl 4 lm, forbind til ring med 1 km i 1. lm, hækl 2 lm, hækl 12 stgm i 
ringen, slut med 1 km i 2. lm, vend med 2 lm = 12 stgm på omgangen. 

Omg 2: Hækl 2 stgm i hvert hul = 24 stgm på omg. 
Det sidste hul på hver omgang springes over, første stgm laves i første hul. 

Omg 3: *Hækl 1 stgm i første hul, 2 stgm i næste*. Gentag fra * til * = 36 stgm på 
omg.

Omg 4: Hækl 1 stgm i hvert hul = 36 stgm på omg.

Omg 5: *1 stgm i de første 2 huller, 2 stgm i det 3. hul* gentag fra * til * = 48 stgm 
på omg.

Omg 6: *1 stgm i de første 3 huller, 2 stgm i det 4. hul* gentag fra * til * = 60 stgm 
på omg.

Omg 7: *1 stgm i de første 4 huller, 2 stgm i det 5. hul* gentag fra * til * = 72 stgm 
på omg.

Omg 8: Hækl 1 stgm i hvert hul = 72 stgm på omg.

Omg 9-xx: Fortsæt som beskrevet ovenfor med 3 omg udt og 1 omg uden udt, indtil 
du har mål 1 i diameter. Slut med at vende med 2 lm.

RÆKKER UNDER BH-SKÅLEN 
(video 9:05)
Nu hækles der kun på halvdelen af skålen. Her tæller de 2 lm som 1. maske. 
For hver række du laver skal du lave 3 extra masker fordelt på rækken. Der indtages 
med 2 masker i starten og 2 masker i slutningen af hver række. Stop når du har den 
længde du ønsker.

Markér halvdelen af skålen (video 8:35).

Rk 1: Hækl 2 smh stgm, derefter 1 stgm i hvert hul (+ 3 extra masker fordelt på 



rækken) indtil du har 4 huller tilbage, hækl 2 smh stgm over de sidste 4 huller på 
rækken, vend med 2 lm. 

Rk 2: Gentag rk 1 indtil du har den længde du ønsker. 

RYGSTROPPEN (video 10:47)
Nu hækler du på siden af de rækker du har lavet under bh-skålen.

1 række = ca 1 cm. 

1. Antal masker på bh-skålen / 12 = masker du skal hækle extra på rk 1 (video 11:41)
2. Antal masker på første række på rygstroppen – 4 = indt i alt (video 12:56)
3. Antal rækker i alt på rygstroppen / indtagninger i alt = hvor ofte der skal indt (video 12:56)

Eksempel:
84 / 12 = 7 
11 - 4 = 7 
12 / 7 = 1,7
Der skal dermed indtages på hver 1,7. række (dvs cirka hver/hveranden række) 

Rk 1: Hækl 2 lm (første maske), hækl så 1 stgm i samme række, derefter 2 stgm i 
hver række.

Når du når til bh-skålen hækler du videre over det antal masker du fik ved beregning 
1. Hækl som normalt – imellem stangmaskerne, vend med 2 lm. 

Rk 2: Hækl 1 smh stgm, hækl så 1 stgm i hvert hul, vend med 2 lm. Der indtages kun 
med smh stgm i denne side af rækken. 

Rk 3-xx: Hækl frem og tilbage og indtag så ofte som beregning 2 og 3 siger, indtil du
har 4 masker på rækken og rygstroppen passer til mål 3. 

Vend med 2 lm – hækl 1 stgm i hver hul. 
Hækl frem og tilbage uden indt, indtil hele stroppen måler cirka 90 cm.

NAKKESTROP (video 14:58)
Nakkestroppen består af 7 masker på 20 rækker. Derefter indtages der med 1 smh 
stgm i starten af hver række indtil der er 4 masker tilbage på rækken, derefter hækles 
den smalle del af stroppen. 



Find først midterpunktet af bh-skålen – det behøver ikke være perfekt – markér 1. til 
7. hul. 

Rk 1: Hækl 1 km omkring første hul, hækl 2 lm (første maske), hækl så 1 stgm i hver 
af de næste 6 huller, vend med 2 lm. 

Rk 2: Hækl 1. maske i første hul. Så 1 stgm i hvert hul, vend med 2 lm.

Hækl rækker med 1 stgm i hvert hul indtil stroppen måler ca. 20 cm. 

Nu indtager du med 1 smh stgm i starten af hver række, indtil du har 4 stgm på 
rækken. 

Fortsæt med at hækle 1 stgm i hvert hul men uden indt, indtil stroppens fulde længde 
måler ca. 70 cm. Bryd garnet af og hækl den anden strop på samme måde. Bryd 
garnet af. 

STROP (video 17:36)
Hækl 200 lm og 1 km tilbage i hver lm, bryd garnet af. Du kan også hækle 180-200 
lm og undlade at hækle km tilbage, for dermed at få en tyndere strop. 

Væv nu stroppen igennem hullerne af maskerne mellem bh-skålene (video 18:36). 
Lad der være nogle huller imellem hver gang du væver igennem. 

Prøv toppen på for at se hvor du vil væve stroppen ind, alt afhængig af hvor meget du
vil kunne lukke toppen til foran. 

Du kan også hækle en kant over bh-skålen hvor du hækler 3 fastmasker i hvert hul 
(og springer 2 huller over) for at skabe en mere solid kant.

Hækl 1 bh-skål på samme måde. Da bh-skålene skal være spejlvendte og ikke ens, 
skal du sørge for du inden den sidste omgang på den anden bh-skål ikke vender 
arbejdet, men i stedet fortsætter i samme retning som omgangen før. 

Nu kan du sy de løse ender ind!
Tak for at støtte mit arbejde! Jeg håber du kunne lide opskriften :-) 

Hvis du deler billeder på sociale medier så husk at tagge @mati_denmark og 
#MollyTop

Opskrift og færdige produkt er kun til privat brug. Produktet må ikke sælges uden 
tilladelse. 


