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HÆKLET SJAL MED MØNSTER

Elise (55 % Bomuld, 45 % Akryl. Nøgle ca 50/100 g = 170/330 m)
Ca 4 stgr x 8 omg stgr med hæklenål 4 = 10 x 10 cm
Garngruppe 3 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
Se tegning
Fv 1: Ca 200 g (fv 69014, print blå)
Fv 2: Ca 100 g (fv 69211, støvet rosa)
Fv 3: Ca 100 g (fv 69213, rødviolet)
4 mm
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• For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
• Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
• Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler at du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se, om strikke-/hæklefastheden
passer. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.
• Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan pinden der strikkes/hækles med fordel følges med lineal.

FORKORTELSER

lm=luftmaske, st=stangmaske, stgr=stangmaskegruppe, lmb=luftmaskebue, dst=dobbelt stangmaske, omg=omgang,
arb=arbejdet,

FORKLARINGER

Luftmaske: slå om nålen, træk garnet gennem løkken på hæklenålen
Stangmaske: slå garnet om nålen og stik den ned under lmb og træk tråden igennem (3 m på nålen), slå om, træk garnet
gennem 2 m, slå om og træk den gennem de sidste 2 m.
Dobbelt stangmaske: slå om hæklenålen 2 gange, stik hæklenålen ned i lm, slå om og træk igennem, slå om og træk
gennem 2 m på nålen, slå om og træk igennem 2 m på nålen, slå om og træk igennem de sidse 2 m på nålen.
Stangmaskegruppe: hækl 2 st, 2 lm, 2 st runt om lmb i midten af forrige omgangs stgr.

DEL 1

Ryg: starter nederst i spidsen.
Omg 1: Lav en løkke med fv 1 og hækl 4 lm
Omg 2: spring over 3 lm (=1. st), hækl 1 st, 2 lm, 2 st i næste m
Omg 3: 6 lm, spring over 2 st til lmb, hækl 2 st, 2 lm, 2 st om lmb (=1 stgr), 2 lm, 1 dst i den øverste lm på forrige omg
Omg 4: 4 lm (=1. st), 1 st, 2 lm, 2 st i dst på forringe omg (=1. stgr), spring til næste lmb, 1 stgr, spring til sidste lmb,
1 stgr (=3 stgr)
Omg 5: 6 lm, 1 stgr i midten af hver stgr på forrige omg, 2 lm, 1 dst i den øverste lm på forrige omg
Omg 6: 4 lm (=1. st), 1 st, 2 lm, 2 st i dst på forringe omg, 1 stgr i midten af hver stgr omg ud (=5 stgr)
Omg 7 osv: gentag omg 5 og 6, hver anden omgang øges med 2 stgr. Hækl til der er 47 stgr på omgangen og arb måler
ca 55 cm fra spidsen.
På næste omg hækles 6 lm, 23 stgr frem til midten af sjalet, 1 dst i næste stgr, vend. Nu deles arb i to dele og hver del
hækles færdig for sig.

DEL 2

Højre side: Fortsæt med fv 1 og hækl fra midten
Omg 1: 4 lm, 2 st i første stgr, 1 stgr i hver stgr omg ud (=23 stgr)
Omg 2: 6 lm, 23 stgr, 1 dst i den anden st på forrige omgangs stgr
Omg 3 osv: gentag omg 1 og 2 yderligere 3 gange. Sidste omg sluttes mod midten af sjalet.
Skift til fv 2 og hækl frem til midten:
Omg 1: 3 lm, 23 stgr, 2 dst i de 6 lm på forrige omg
Omg2: 4 lm, 1 stgr i hver stgr omg ud, 1 st i den øverste af de 3 lm på forrige omg
Omg 3: 3 lm, 1 stgr i hver stgr omg ud, 1 dst i den anden st på forrige omg
Omg 4: 4 lm, 2 st rundt om første stgr, 1 stgr i hver stgr omg ud, 1 st i de 3 lm
Omg 5 osv: gentag omg 3 og 4. Den yderste kant på arb bliver skrå og den inderste kant bliver lige, se tegningen. Fortsæt
med at hækle til der er 1 stgr tilbage på omg (=3 lm, 1 stgr, 1 dst i anden st på forrige omg). På næste omg hækles 4
lm, 2 st om lmb i stgr, 1 st i den anden st på forrige omg. Klip garnet over.

DEL 3

Venstre side: Start ved den yderste kant med fv 1 og hækl 6 lm i første st, 1 stgr i hver stgr frem til stgr før midten (=23
stgr), 1 dst i næste stgr, vend.
Omg 1: 4 lm, 2 st i første stgr, 1 stgr i hver stgr omg ud
Omg 2: 6 lm, 23 stgr, 1 dst i den anden st
Omg 3 osv: gentag omg 1 og 2 yderligere 3 gange. Slut mod midten af sjalet.
Skift til fv 3 og hækl fra midten:
Omg 1: 3 lm, 23 stgr, 2 dst i de 6 lm på forrige omg
Omg 2: 4 lm, 1 stgr i hver stgr omg ud, 1 st i den øverste af de 3 lm på forrige omg
Omg 3: 3 lm, 1 stgr i hver stgr omg ud, 1 dst i den anden st på forrige omg
Omg 4: 4 lm, 2 st om første stgr, 1 stgr i hver stgr omg ud, 1 st i de 3 lm
Omg 5 osv: gentag omg 3 og 4. Den yderste kant på arb bliver skrå og den inderste kant bliver lige, se tegningen. Fortsæt
med at hækle til der er 1 stgr tilbage på omg (=3 lm, 1 stgr, 1 dst i anden st på forrige omg). På næste omg hækles 4
lm, 2 st om lmb i stgr, 1 st i den anden st på forrige omgang. Klip garnet over.
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Kanten hækles rundt om hele sjalets yderste og inderste kant på en gang. Start på venstre side mellem del 1 og 3, se
tegningen, med fv 1 og hækl 2 st om hver st og 4 st om hver lmb langs kanten ned til spidsen af sjalet. Hækl 3 st om
spidsen og fortsæt med 2 st om st, 4 st om lmb langs højre kant frem til farveskiftet ved del 2. Skift til fv 2 og hækl 3
st om hver lmb langs kanten frem til spidsen på del 2, hækl 4 st om spidsens 2 st og fortsæt på indersiden af sjalet med
2 st om st, 3 st om lmb frem til farveskiftet. Skift til fv 1 og hækl 3 st, 4 st om hver anden lmb frem til den næstsidste
lmb ved midten af sjalet, hækl 2 st i næste lmb, hækl de 3 næste st sammen (=1 st om samme lmb uden at trække
igennem de sidste 2 m, 1 st i midten uden at trække igennem de 2 sidste m og en st i næste lmb, træk det sidste omslag
gennem alle 3 st), fortsæt med 2 st i samme lmb som den sidste st, 4 st, 3 st i hver anden lmb frem til farveskiftet på
del 3. Skift til fv 3 og hækl 3 st, 2 st om hver anden lmb frem til spidsen, hækl 4 st om spidsen på del 3 og fortsæt med
3 st om hver lmb langs den yderste kant af del 3 ned til fv 1. Klip garnet over og hæft ender.
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