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GARNKVALITET
GARNALTERNATIV
STØRRELSE FOD
GARNFORBRUG
BUNDFARVE (bf)
MØNSTERFARVE (mf)
HÆKLENÅL
TILBEHØR
HÆKLEFASTHED
TEKST

HÆKLEDE BASKETSKO TIL BABY

Soft Cotton (100% Bomuld. Nøgler ca 50 g = 80 m)
Super Soft Cotton
Ca 8(9)10 cm
Ca 15(17)20 g (fv. 8800)
Ca 15(17)20 g (A: 8808, B: 8847, C: 8849, D: 8858, E: 8870, F: 8801)
Nr 3.5
1 stk stoppenål
Ca 10 hst = 5 cm
Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se

GARNOPLYSNING
Järbo Garn AB Tlf. +46 26-27 30 30 E-mail info@jarbo.se
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©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materialet og
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FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle.
SKOMODEL Tove Halt
EN TAK TIL
TØJ & TILBEHØR Privat

FORKORTELSER

arb=arbejdet, lm=luftmaske, hstm=halvstangmaske, mb=maskebue, fm=fastmaske, m=maske, mf=mønsterfarve, bf=bundfarve,
sm=sammen

FORKLARING

Fast maske (fm): Nedtag i næste m, omslag, træk garnet igennem (= 2 m på nålen), omslag, træk garnet igennem begge m.
2 fm sm: Nedtag i næste m, omslag, træk garnet gennem, nedtag i næste m, omslag, træk garnet igennem (= 3 m på
nålen), omslag, træk garnet igennem alle m.
Halvstangmaske (hstm): Omslag, nedtag i næste m, omslag, træk igennem garnet (= 3m på nålen), omslag, træk garnet
igennem alle m.

BASKETSKO

Sål:
Begynd med hæklenål nr 3.5 og bf med 10(12)14 lm.
Omg 1: Begynd i 3.lm og hækl 1 hstm i hver lm (billede 1), men i sidste lm hækles 4 hstm (udtagning til tå), fortsæt
med at hækle 1 hstm i hver lm på den anden side af lm-kæden (billede 2), i sidste lm hækles 2 hstm (udtagning til hæl),
slut med 1 km i 2.lm = 20(24)28 hst (billede 3).
Omg 2: Hækl 2 lm, 1 hstm i 1.hstm, 2 hstm i 2.hstm, så 1 hstm i hver hstm frem til tåen, der hækles 2 hstm i hveranden
omg de 4 midterste hstm (tåen), fortsæt med at hækle 1 hstm i hver hstm på den anden side, i de 2 sidste hstm hækles
2 hstm i hver hstm (hælen), slut med 1 km i 2.lm i begyndelsen af omg = 28(32)36 hstm.
Omg 3: Hækles lige som omg 2 = 36(40)44 hstm (billede 4).
Omg 4-5 (sålens sidekant, billede 5-6): Hækl 2 lm, så 1 hstm i hver hstm (uden udtagning) med nedtag bagpå mb samt
mb på bagsiden af arb (mb fra omg inden), slut hver omg med 1 km i 2.lm i begyndelse af omg.
Bryd garnet og hæft enderne.
Tå:
Tåen begynd hæklingen i de 2 midterste m på sålens ene kortside (billede 7).
Omg 1: Lav et nedtag i bagerste mb samt mb bagom i den højre af de 2 midterste tåmasker, lav et øje med bf og hækl
1 lm, så 1 fm i samme hstm og 1 fm i næste hstm = 2 fm, vend.
Omg 2: Hækl 1 lm, 2 fm i hver fm = 4 fm, vend.
Omg 3: Hækl 1 lm, 2 fm i 1., 1 fm i hver fm, 2 fm i sidste fm = 6 fm,vend.
Omg 4: Hækles lige som omg 3 = 8 fm, vend.
Hækl yderligere 0(1)2 omg uden udtagning. Bryd garnet. Sy tådelen fast i siden på vrangsiden mod sålens overkant i
bagerste mb, brug 4(5)6 m af sålkanten på hver side (billede 8). Hæft enderne.
Skoskaft:
Omg 1: Lav et nedtag i bagerste mb samt mb bagved i sålens sidekant i den 1.hstm efter tåens højre side (billede 9), lav et øje
med mf og hækl 1 lm, så 1 fm i samme hstm, hækl derefter 1 fm i hver hstm frem til den anden side af tåen, vend.
Omg 2-3: Hækl 1 lm, 1 fm i hver fm, med nedtag gennem begge mb, vend.
Omg 4-7 (slutter ved forkanten): Hækl 1 lm, 2 fm sm i begyndelsen og slutningen af hver omg (= 2 m mindre hver omg),
og 1 fm i hver fm derimellem, med nedtag gennem begge mb, vend.
Omg 8-10: Hækl 1 lm, 1 fm i hver fm, vend.
Bryd garnet og hæft ender.

MONTERING

Sy den første del af skoskaftet fast (de 3 første omg) mod tådelen på vrangsiden (billede 11). Hæft ender.
Kant: Med bf hækles 1 omg fm rundt om skoens åbning og overkant, Hækl 2 fm i ”hjørnerne” (billede 12).
Snørrebånd: Klip 1 tråd ca 130-150 cm lang, Lav en snor ved at tvinde den enklte tråd hårdt og læg den dobbelt så den
snor sig sammen. Bind en knude i enderne. Sæt snøren i skoen som et snørebånd (billede 13). Mærke: Begynd med
2 lm i bf, hækl 8 fm i 2.lm, slut med 1 km i 1.fm. Bryd garnet og hæft ender. Sy nogle sting til en
stjerne med mf (billede 14) og sy mærket fast på skoens yderside (billede 15).

VASKERÅD

Strikkede og hæklede ting bør vaskes seperat i uldvask, med vrangsiden udaf og uden optisk blegemiddel.
Undgå iblødsætning. Stræk arbejdet i form medens det er vådt og lad det liggetørre.

1. Sål, omg 1: Begynd i 3.lm og hækl 1 hstm
i hver lm.

2. Sål, omg 1: Hækl 4 hstm i sidste lm,
3. Sål, omg 1: Afslut første omg med 1 km i
fortsæt hæklingen på den anden side af lm2.lm i begyndelse af hver omg.
kæden, 1 hstm i hver hstm.
		

4. Sål: Efter 3. omg.

5. Sål, omg 4: Hækl 1 hstm i hver hstm, med
nedtag i bagerste maskebue samt maskebuen
bagved.

6. Sål, omg 5: Den færdige sål med sidekant.

7. Tå: Omg 1-4.

8. Tå: Sy tådelen fast på sålens overkant.

9. Skoskaft, omg 1: Hækl 1 fm i hver hstm/fm.

10. Skoskaft: Den færdige skaft.

11. Skoskaft: Sy den første del af skoskaftet
mod tådelen.		

12. Kant: Hækl en kant med fm rundt om
åbningen og overkanten.

14. Mærke: Hækl et mærke i bf og sy nogle
sting med mf til en stjerne.
13. Snørre: Tvind en snor som trækkes i og
knyt en sløjfe.

15. Mærke: Sy mærket fast.
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