
Halsstrop til MP3-afspillere (eller nøgler osv.) 

 

Min datter får en MP3-afspiller til sin 6-års 
fødselsdag, men de ellers så fine 
nøglestropper/halsstropper, man kan købe, 
synes jeg er for lange til sådan en lille pige. Så 
jeg greb en hæklenål og noget bomuldsgarn, en 
”dims” fra en halsstrop, som vi havde liggende, 
og jeg synes, resultatet er blevet meget 
anvendeligt. 

Jeg har lavet en lille fotoserie, for nogen har 
måske brug for at ”se” samlingen af det hele for 
sig. 

  
Materialer: 
Jeg har brugt ordinært, tyndt bomuldsgarn (8/4), der normalt passer til hæklenål str. 3-3,5 
mm/strikkepinde 3 mm, men jeg har i stedet brugt en hæklenål str. 2 mm for at få et mere fast 
tekstil, der forhåbentligt ikke strækker sig for meget under brug. 

 

Først har jeg målt omridset på et hoved (mit 
eget), så jeg havde noget at gå ud fra, da jeg 
hæklede en lm-kæde. Denne hækles så lang, at 
den, samlet som en ring, kan gå over hovedet. I 
dette tilfælde 60 cm lang (både datteren og jeg 
har store hoveder ).   

 

 

 

 

Derefter trækkes “dimsen”, en kliklås, fra en 
nøglesnor ind over lm-kæden. Revnen til dette er 
omkring 7 mm bred og et par mm høj. Dan en 
ring med kliklåsen på lm-kæden og hvis du vil 
have et udseende som i mit eksempel, skal du 
passe på, at du ikke drejer lm-kæden en omgang. 
Vil du til gengæld have et “flad” strop som 
nøglerings-snore ofte er, så skal du netop dreje 
kæden en enkelt omgang. Saml med en km. 



Hækl 3 lm som er første maske, og hækl derefter 
stm i hver m omgangen ud. Undervejs skal 
kliklåsen så bare skubbes videre fremad på lm-
kæden... 

 

 

 

 

Når du er næsten hele vejen rundt, ser det 
omtrent sådan her ud. Nu skal du så skubbe 
kliklåsen op på stm-stykket, så du kan lukke 
stroppen. Kliklåsen bør kunne skubbes ganske let 
rundt på stm-stykket, den bør ikke sidde for 
stramt... 

 

 

 

Det kan lade sig gøre at sy de to ender sammen, 
så man praktisk talt ikke kan se, hvor ringen er 
samlet – og der derfor ikke er et tykkere stykke, 
som kliklåsen ikke kan trækkes hen over. 

Mange kender naturligvis fremgangsmåden, men 
man kan her se, hvordan jeg syr sådan en strop 
sammen igennem den øverste af omgangs 3 start-
lm. Jeg syr ind under ”V”´et, og så stikker jeg 
nålen ned i den maske, som min garnende stikker 
op fra, da jeg lukkede maskerne af. 

 

 

 

Så kan det nemlig se sådan ud. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Og sådan ser den færdige halsstrop altså ud.  

Dette er udgaven med en “normal” ring,  

der ikke er snoet en enkelt omgang. Altså ikke en ”flad” strop… 
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