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Hæklenål nr. 3, garn: Indiecita fra Filcolana 100% Alpaka. Cirka-garnforbrug pr. sæt 36
gram. Masker du bør kende for at kunne hækle efter denne opskrift: luftmasker, kædemasker, fastmasker, halvstangmasker og stangmasker.
Design og billeder: Af Susan Pedersen · www.kreamusan.dk · Opskriften er GRATIS for
alle. Du må gerne sælge det færdige produkt, som du har lavet udfra denne opskrift, men
henvis venligst til kreamusan.dk

God hæklelyst!

Fremgangsmåde:
Vi starter med at hækle ribkanten foroven. Den består
af 8 luftmasker (lm) + 2 vendemasker (vm) start i 3 maske fra nålen og lav 8 halve
stangmasker. Vend med 2 lm
og fra nu af hækles der kun
i bagerste maskeled (bgml)
bortset fra den sidste maske
på hver række, den hækles
gennem begge maskeled for
at undgå hullerne i siden.

Du kan herefter skifte farver som du har lyst.Start nu
med 2 lm og en stangmaske
(stgm) i samme maske, lav
stgm på hele rækken og såVend ribben om så retsiden dan fortsætter du hver runde
vender mod dig og vrangsi- til ønsket længde er opnået.
den er inderst. Lav 1 lm og Mine her på billedet er med
en fastmaske (fm) i samme 19 rækker stangmasker.
maske, lav nu fm hele rækken rundt i bgml, lav 3 fm pr.
rib (1 på hver side af en rib
og en i midten) i samme farHækl frem og tilbage sådan ve som ribben, slut med en
indtil du har i alt 13 ribber km som du strammer så me(1 rib består af 2 rækker) rib- get du kan.

Tip!
Hvis din samling ved
omgangens start/slut
trækker skævt, gør du
det forkert. Kædemasken skal altså strammes rigtig godt til, så
du ikke hækler i den
i slutningen. Din første maske skal være i
samme maske som der
hvor din luftmaske er i
starten. Samlingen vil
være helt lige, hvis du
gør det rigtigt. Trækker
det skævt, så brug lidt
tid på at øve det, for
resultatet bliver bare så
fint når det er lige.

kanten samles med en kædemaske (km) hele vejen hen
på vrangsiden, for at lukke
rib-delen sammen.

S trømpegarn

Tip!

Hvis du gerne vil hækle dem i andet garn, f.eks. i
strømpegarn som jeg også ofte hækler sådan noget
her i, så kan du sagtens gøre det. Strømpegarn er
tykkere og derfor skal du ikke lave 13 ribber til start,
jeg plejer at starte med 11 rib (22 rækker) og ellers
fuldstændigt samme fremgangsmåde.

S tørrelser

Jeg har en smal hånd så dette er en størrelse S, for
at lave dem større er det blot ribben som bestemmer
omkredsen og det er meget let at justere fra start.
Prøv ribben rundt ved knoerne før du hæfter den sammen, lav en eller flere rib til det passer rundt.
Hæklet beklædning giver sig ved brug, det bliver lidt
større efterhånden som det bruges. Så lav dem aldrig
for store, så heller en anelse mindre så det kan give
sig.
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