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STOLEHYNDER I MORMOR FIRKANTER & HÆKLEDE KRUKKER ELLER SKÅLE
Frizzy (100% økologisk uld, Fed ca 200 g = 50 m)
Ca 5 fm x 7 omg på hæklenål nr 12 = 10 x 10 cm
Ca 40 x 40 cm
Passer til en yderkrukke med omkreds ca 15-17 cm og højde ca 15 cm
Ca 130 g (fv 24101)
Ca 100 g (fv 24101)
Nr 12
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• For at undgå spørgsmål: Begynd med at læse hele opskriften igennem inden du påbegynder arbejdet.
• Hækle altid en prøve: Vi anbefaler at du hekler en prøve som er ca 12 x 12 cm for at se om du holder den angivne
hæklefasthed. Stemmer hæklefastheden ikke, prøv med tyndere eller tykkere nål.
• Skift til et nyt nøgle: Bind aldrig de to garnender sammen. sno istedet de to garnender op som skal sammensplejses ca 8 cm
og læg dem over hinanden. Sno nu garnenderne løst om hinanden og fortsæt hæklingen. Der er mange fordele ved at begynde
på et nyt nøgle ved at trække garnet ud indefra nøglen.

FORKORTELSER

lm=luftmaske, fm=fastmaske, st=stangmaske, dst=dobbelstangmaske, km=kædemaske, omg=omgang,
stgr=stangmaskegruppe, lmb=luftmaskebue

FORKLARING

Stangmaskegruppe: 1 lm + 3 st.

STOLEHYNDE

Hækl 4 lm på hæklenål nr 12 som samles til en ring med 1 km.
Omg 1: Hækl 5 lm (= 1 st, 2 lm). Hækle rundt i ringen (3 st, 2 lm) 3 gange, slut med 2 st og 1 km i 3.lm.
Omg 2: 1 km om de 2 lm, 5 lm og 3 st om samme 2 lm, *1 lm, (3 st, 2 lm, 3 st) om næste 2-lmb*, gentag *-* 3
gange, slut med 1 lm, 2 st og 1 km i 3.lm.
Omg 3: 1 km om de 2 lm, 5 lm og 3 st om samme 2 lm,*1 lm, 3 st om lm, 1 lm, (3 st, 2 lm, 3 st) i hjørnet*, gentag *-*
3 gange, slut med 1 lm, 3 st om lm, 1 lm, 2 st og 1 km i 3.lm.
Gentag omg 3 men med 1 stgr mere mellem hver hjørne til arb måler ca 40 cm, eller det ønskede mål.

KRUKKE/SKÅL

Begynd med 4 lm på hæklenål nr 12. De samles til en ring med 1 km.
Omg 1: Hækl 6 fm rundt i ringen.
Omg 2: Hækl 2 fm i hver m = 12 fm.
Omg 3: Hækl *1 fm, 2 fm i samme m* gentag *-* omg ud = 15 fm.
Omg 4: Hækl *2 fm, 2 fm i samme m* gentag *-* omg ud = 20 fm.
Omg 5: Hækl *3 fm, 2 fm i samme m* gentag *-* omg ud = 25 fm.
Omg 6: Hækl lige op til hele arb måler ialt ca 22-23 cm.
Afslut med 1 km. Hæft trådene.
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