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GARNKVALITET
STRIKKEFASTHED
GARNALTERNATIV
MÅL
GARNFORBRUG
HÆKLENÅL/HAKKENÅL
DESIGN OG TEKST
OVERSÆTTELSE

Maya (100 % Uld. Ca 50 g = 125 m)
Ca 10 m x 11 rk i hakket strikmønster på hæklenål 4 mm = 10 x 10 cm.
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
Højde: Ca 15 cm Bredde: Ca 11 cm i diameter (passer til krukke 12-13 cm).
Ca 60 g (fv 17506)
4 mm
Linda Brodin/Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
G. Immerkær

FORKORTELSER

lm=luftmaske, km=kædemaske, m=maske

FORKLARINGER

Se vores hakkeskole for mere info om hakning på: www.jarbo.se/blog
Dette overtræk er hakket i ”strikmønster”, en teknik der gør, at det ser glatstrikket ud (se billeder nederst). Den hakkes rundt,
sidelæns og bunden hakkes samtidig ved hjælp af forkortede rækker.
Til dette overtræk kan man brug en alm hæklenål, der ikke er så mange masker, men sørg for, at maskerne ikke glider af nålen
(sæt evt. en elastik i toppen af hæklenålen). Hæklenålen skal være mindst 15 cm og uden soft grip håndtag. Men du kan også
bruge en hakkenål.
Tag 1 m op (fremrække): Stik ned i løkken og hent garnet op, som en fastmaske, men uden at trække igennem sidste gang.

TIPS & RÅD
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• For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
• 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.
• Træk masken rimeligt langt op, hold nålen vandret. Hakning trækker sig let sammen, hvis det er for fast.
• Kontroller maskeantallet ofte.

BETRÆK TIL KRUKKE

Hækl 3 lm og saml til en ring med 1 km i 1. lm.
Hækl 35 lm.
Basisrække - fremrække: Start i den 2. lm fra nålen og tag 1 m op i hver lm (= 35 m på nålen), samt 1 m i ringen
= 36 m på nålen.
Basisrække - tilbagerække: Slå om nålen og træk garnet gennem 1 m, *slå om og træk garnet gennem 2 m*, gentag
*-* til du igen har 1 m tilbage på nålen (= kantm). Alle tilbagerækker laves på denne måde.
Række 1 - fremrække: Start i næste m fra nålen, lav nedtag midt i masken (se billede) og hent den første m af de 28
m op (= 29 m på nålen inkl kantm). Fra nu af starter du altid i samme m som på række 1.
Række 2 - fremrække: Hent den første af de 27 m op, hent derefter 1 m op i den først afmaskede m på forrige række
(tilbagerækken) sørg for, at du tager masken op indenfor 2 tråde i siden, hent derefter 1 m op i basisrækken (= 30 m på
nålen).
Række 3 - fremrække: Hent første m af 29 m op + 1 m i næste m på basisrækken (= 31 m på nålen).
Række 4 - fremrække: Hent første m af 30 m op + 1 m i næste m på basisrækken (= 32 m på nålen).
Række 5 - fremrække: Hent første m af 31 m op + 1 m i næste m på basisrækken (= 33 m på nålen).
Række 6 - fremrække: Hent første m af 31 m op + 1 m i næste m på basisrækken (= 34 m på nålen).
Række 7 - fremrække: Hent første m af 33 m op + 1 m i næste m på basisrækken (= 35 m på nålen).
Række 8 - fremrække: Hent første m af 34 m op + 1 m i ringen (= 36 m på nålen).
Gentag række 1-8 i alt 8 gange = 8 kiler i bunden.
Klip garnet over med en lang ende til at montere med.

MONTERING

Sy den sidste rækkes masker sammen med basisrækkens masker med maskesting (grafting), se tegning. Du får da en
usynlig syning og krukken får et fint helhedsindtryk. Hæft enderne.
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Stik ind midt i masken (1), lige gennem arbejdet og ud på bagsiden (2), slå om og træk tråden igennem (3).

Maskesting/grafting
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