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LABYRINT-TÆPPE

Soft Cotton (100 % Bomuld. Nøgle ca 50 g = 80 m)
Ca. 11 m x 11 rk = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug & form kan variere ved anden garntype)
Ca. 115 x 115 cm
Fv 1: Ca. 1000 g (fv 8801, sort)
Fv 2: Ca. 950 g (fv 8875, kit grå)
Fv 3: Ca. 200 g (fv 8847, lime)
6 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 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

fv = farve, m = maske, lm = luftmaske, fm = fastmaske, rk = række

FORKLARINGER

Tæppet er sat sammen af fire ens stykker, med en hæklet kant som afslutning.
Hvert stykke er hæklet i gobelinhækling. Se foto-vejledning sidst i opskriften.
Tæppet er hæklet i dobbelt garn. Tag evt. garnet både udefra og indefra i hvert nøgle, for at hækle med dobbelt garn.
Monteres med enkelt garn.

FIRKANT

Hver firkant består af 60 fm og 60 rk. Opslagskanten hækles i to farver og vises ikke i diagrammet.
Der er brug for 3 ngl. fv 2 og 2 ngl. fv 1 i starten af tæppet.
Start med 5 lm med fv 2. Skift til fv 1 med 1 lm gennem den sidste fv 2 lm.
Hækl 5 lm med fv 1. Skift til fv 2 med 1 lm gennem den sidste fv 1 lm.
Hækl 20 lm, skift til fv 1 med 1 lm gennem sidste fv 2 lm, hækl 5 lm.
Skift til fv 2 med 1 lm gennem den sidste fv 1 lm, hækl 25 lm + 1 lm til at vende med.
Alle rk vendes med 1 lm. Nævnes ikke yderligere.
Første rk: 25 fm (fv 2), læg garnet foran arbejdet og skift til fv 1. (Se foto 1 og 2)
Hækl 5 fm, læg garnet foran arbejdet og skift til fv 2. Hækl 20 fm, læg garnet foran arbejdet og skift til fv 1. Hækl 5 fm,
læg garnet foran arbejdet og skift til fv 2. Hækl 5 fm og første rk er afsluttet.
Der er nu 60 fm på rk.
Fortsæt efter diagram ift. vejledning til gobelinhækling.
Hækl 4 ens stykker.

MONTERING

Firkanterne hækles sammen fra bagsiden med fastmasker i enkelt garn og hæklenål 6 mm.
Læg ret mod ret og hækl sammen fra bagsiden. 1 fm pr. række/maske.
Se diagram, hvordan firkanterne skal passe sammen.

KANT OM TÆPPET

Kanten er fv 1 og hækles færdig på en side ad gangen.
1. side: Med dobbelt garn hækles 5 lm. Fortsæt med fm: 1 fm pr. række/maske.
Hækl til enden af rækken, vend med 1 lm og hækl tilbage 1 fm i hver m + 1 fm i hver lm = 125 fm
Hækl i alt 5 rækker med disse masker. Bryd ikke garnet.
2. side: Der er nu 1 m på hæklenålen. Drej tæppet, så du er klar til tæppets anden side.
Hækl 1 fm pr. række/maske = 125 m
Hækl i alt 5 rækker på 2. side. Bryd ikke garnet.
3. og 4. side: Som 2. side.
Afslutning: Klip den ene tråd og hækl den lille slids mellem 1. og 4. side sammen med den anden tråd. Slidsen hækles på
samme måde som firkanterne er hæklet sammen: Læg ret mod ret og hækl sammen fra bagsiden. 1 fm pr. række/maske.

VEJLEDNING TIL
GOBELINHÆKLING

Gobelinhækling består af farvefelter, hvor hvert felt bruger sit eget garnnøgle. Mønsteret til gobelinhækling er tegnet i et
diagram, hvor hvert felt svarer til en maske/række. Diagrammet læses fra nederste hjørne. Første række læses fra højre mod
venstre. Næste række er 2. række fra bunden af diagrammet. Den læses fra venstre mod højre. Sådan skifter det for hver
række opad: ulige rækker læses fra højre mod venstre. Lige rækker læses fra venstre mod højre. Det er en god ide at tage
en kopi af diagrammet. På kopien kan du tegne en pil, skiftevis fra højre og venstre. Afkryds efter hver række, du har hæklet
færdig. Så ved du, hvilken vej du skal læse diagrammet og hvilken række du er kommet til.
Der er et par teknikker, som hører til gobelinhækling. Disse teknikker gør arbejdet lige smukt på begge sider og giver næsten
usynlige farveskift. Ved farveskift skal du være opmærksom på, at sidste gang du trækker garnet gennem en maske, skal det
være den nye farve, du bruger. Se foto 1 og 2. Den ”gamle” farve lægges FORAN arbejdet mellem maskerne. Når du har
hæklet rækken færdig og vender arbejdet, er den gamle farve BAG arbejdet – lige klar til brug.
Farveskift i slutning/start af rækken på samme måde som normalt farveskift + lm i ny farve. Se foto 3 og 4. Ved farveskift
lige over hinanden på hver række finder garnet selv på plads og giver en fin overgang mellem farverne. Ved farveskift, hvor
farven forskydes i forhold til den tidligere række, skal du være opmærksom på at ”gemme” garnet i maskerne. Dvs. du tager
BÅDE under den sorte maske OG under det sorte garn. Hækl masken som normalt, derefter er farveskiftet stort set usynlig.
Se foto 5 og 6.
Når garnenderne skal hæftes, er det vigtigt at hæfte garnet i samme farve. Altså sorte garnender hæftes kun i sorte felter osv.
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Sådan sættes firkanterne sammen.
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