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HAKKET POTTESKJULER /BOKS TIL SMÅTING

Maya (100 % Ull. Nøste ca. 50 g = 125 m)
Ca. 10 m x 11 p i hakkemønster med hakkenål 4 mm = 10 x 10 cm.
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
Høyde: Ca. 15 cm. Bredde: Ca. 11 cm i diameter (passer til potte 12-13 cm).
Ca. 60 g (fg 17506)
4 mm
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• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
• Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder
den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.

FORKORTELSER

ggr=ganger, lm=luftmaske, kjm=kjedemaske, m=maske

FORKLARINGER

Se vår hakkeskole for mer info om hakking: www.jarbo.se/blog
Denne potteskjuleren er hakket i ”hakket strikkemønster”, en teknikk som gjør at det ser ut som glattstrikk (se bilder nedenfor).
Den hakkes rundt sidelengs, og sider og bunn hakkes samtidig, bunnen formes med forkortede pinner. Siden det ikke er så mange
masker totalt, kan du her bruke en vanlig rett heklenål, men du må passe på at maskene ikke faller av (du kan sette en stopper
ytterst på heklenålen). Heklenålen bør være minst 15 cm og uten soft grip-håndtak. Men det går også bra med en lang hakkenål.
Ta opp 1 m (på rad som hakkes fremover): Nedtak, kast på nålen og hent opp garn. Den blir som en fastmaske, men
uten det siste gjennomtrekket.

POTTESKJULER/
BOKS TIL SMÅTING

MONTERING

Hekle 3 lm og sett sm til en ring med 1 kjm i 1. lm.
Hekle 35 lm.
Grunnrad - fremover: Begynn i 2. lm fra nålen og trekk opp en m fra hver lm (= 35 m på nålen), samt 1 m i ringen = 36 m på nålen.
Grunnrad - bakover: Kast på nålen, trekk det gjennom 1 m, *kast og trekk det gjennom 2 m*, gjenta *-* til du
igjen har 1 m på nålen (= kantm). Videre gjøres alle tilbakerader på denne måten.
1. rad - fremover: Beg i neste m fra nålen, gjør nedtakene midt i masken (se bilde nedenfor) og hent opp 1 m i 28 m
(= 29 m på nålen inkl. kantm). Videre begynner du alltid i samme m som på 1. rad.
2. rad - fremover: Hent opp 1 m i 27 m, deretter i den først avfelte m på forrige bakover-rad (pass på at du har to tråder
utenfor nedtaket) og hent opp 1 m, deretter ytterligere 1 m i neste m på grunnraden (= 30 m på nålen).
3. rad - fremover: Hent opp 1 m i 29 m + 1 m i neste m på grunnraden (= 31 m på nålen).
4. rad - fremover: Hent opp 1 m i 30 m + 1 m i neste m på grunnraden (= 32 m på nålen).
5. rad - fremover: Hent opp 1 m i 31 m + 1 m i neste m på grunnraden (= 33 m på nålen).
6. rad - fremover: Hent opp 1 m i 32 m + 1 m i neste m på grunnraden (= 34 m på nålen).
7. rad - fremover: Hent opp 1 m i 33 m + 1 m i neste m på grunnraden (= 35 m på nålen).
8. rad - fremover: Hent opp 1 m i 34 m + 1 m i ringen (= 36 m på nålen).
Gjenta 1.-8. rad totalt 8 ggr = 8 kiler i bunnen.
Klipp av garnet ganske langt for monteringen.
Sy sammen m på siste raden med m på grunnraden, sy med maskesting (grafting), se skisse. Du får da en usynlig søm
og potteskjuleren/boksen får et pent helhetsintrykk. Fest trådene.
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Nedtaket gjøres midt i masken (1), rett gjennom arbeidet og ut på baksiden (2) der garnet hentes
opp (3).

Maskesting/grafting
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