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1. FIRKANT

BABYFUTTER AF MORMORFIRKANTER

Nova (100 % bomuld, 1 ngl ca. 50 g = 180 m)
1 firkant = ca. 5 x 5 cm
Garngruppe 2 (OBS! Garnforbrug & form kan variere ved anden garntype)
Ca. 56 cl (fodlængde ca. 8 cm)
fv 1: Ca. 8 g (fv 48012, cerise)
fv 2: Ca. 12 g (fv 48013, lys rosa)
fv 3: Ca. 16 g (fv 48003, natur)
fv 4: Ca. 4 g (fv 48028, mørk grøn)
fv 5: Ca. 6 g (fv 48017, lys grøn)
2.5 mm
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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 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.
• Se vores hækleskole for mere info om mormorfirkanter, usynlig hæftning og magisk ring: www.jarbo.se/blog
• Se evt. vores video om sammenhækling: www.youtube.com
Firkanterne hækles sammen i den yderste omgang efterhånden. Overfoden består af 4 firkanter og sålen af 1 hel og ½
firkant.
1. omg: Med fv 1: Lav en magisk ring og hækl *3 fm, 2 lm* i ringen, gentag *-* i alt 4 gange. Træk ringen sammen til
hullet er ca. ½ cm i diameter. Bryd garnet og hæft ende.
2. omg: Med fv 2: *(3 stgm sm, 3 lm, 3 stgm sm) i 2-lm-buen (= hjørne), 3 lm*, gentag *-* i alt 4 gange. Bryd garnet
og hæft ende.
3. omg: Med fv 3, begynd i et hjørne: *(3 stgm, 2 lm, 3 stgm) om hjørnets 3-lm-bue, 3 stgm om næste 3-lm-bue*, gentag
*-* i alt 4 gange. Bryd garnet og hæft ende.

2. og 3. FIRKANT

1. og 2. omg: Som på 1. firkant.
3. omg: Med fv 3: Hækl som 1. firkant, 3. omg langs en side. Begynd sammenhækling i 2. hjørne ved at hækle skiftevis
i 1. og 2./3. firkant:
2./3. firkant: 3 stgm i hjørnets lm-bue, 1 lm,		
1./2. firkant: 1 fm i hjørnets lm-bue, 1 lm,
2./3. firkant: 3 stgm i samme hjørne-lm-bue,		
1./2. firkant: 1 fm mellem stgm-grupperne,
2./3. firkant: 3 stgm om næste lm-bue,			
1./2. firkant: 1 fm mellem stgm-grupperne,
2./3. firkant: 3 stgm i hjørnets lm-bue, 1 lm,		
1./2. firkant: 1 fm i hjørnets lm-bue, 1 lm,
2./3. firkant: 3 stgm i samme hjørne-lm-bue,
Fortsæt langs de resterende 2 sider som langs den første side.

4. FIRKANT

1. og 2. omg: Som på 1. firkant.
3. omg: Med fv 3: Hækl som 3. omg på 1. firkant langs den ene side. I det 2. hjørne begynder sammenhæklingen med
3. firkant ligesom tidligere. I næste hjørne hækles sådan:
4. firkant: 3 stgm i hjørnets lm-bue, 1 lm,
3. firkant: 1 fm i hjørnets lm-bue, 1 lm,
1. firkant: 1 fm i hjørnets lm-bue,
4. firkant: 3 stgm om næste lm-bue.
Fortsæt med at hækle 4. og 1. firkant sammen, og hækl den sidste side på 4. firkant. Bryd garnet og hæft ende.

SÅL
5. FIRKANT

Hækl 1. omg med fv 4 og 2. omg med fv 5 på samme måde som på 1. firkant.
3. omg: Med fv 3: Hækl den første side sammen med 1. firkant, anden side sammen med 2. firkant og den tredje side
sammen med 3. firkant. Hækl langs den sidste side. Bryd garnet og hæft ende.

6. FIRKANT (½ firkant)

1. omg: Lav en magisk ring med fv 4 og hækl 3 fm, 2 lm, 3 fm i ringen. Bryd garnet, men vent med at trække ringen
sammen og hæfte ende.
2. omg: Med fv 5: Begynd i ringen før de første fm og hækl 3 stgm sm, 3 lm, (3 stgm sm, 3 lm, 3 stgm sm) om næste
lm-bue, 3 lm, 3 stgm sm efter de sidste fm, 4 lm, 1 km i ringen, 4 lm. Bryd garnet og træk ringen temmelig meget
sammen. Hæft ender.
3. omg: Med fv 3: Begynd i 3-lm-buen som vender mod tåen og hækl samtidig sammen med 4. firkant:
6. firkant: 3 stgm i 3-lm-buen,		
4. firkant: 1 fm i 3-lm-buen,
6. firkant: 3 stgm i samme 3-lm-bue,		
4. firkant: 1 fm mellem stgm-grupperne,
6. firkant: 3 stgm i næste 4-lm-bue,		
4. firkant: 1 fm i hjørnets lm-bue, 1 lm,
							5. firkant: 1 fm i hjørnets lm-bue,
6. firkant: 3 stgm i samme 4-lm-bue,		
5. firkant: 1 fm mellem stgm-grupperne,
6. firkant: 3 stgm i den magiske ring,		
5. firkant: 1 fm mellem stgm-grupperne,
6. firkant: 3 stgm i næste 4-lm-bue,		
5. firkant: 1 fm i hjørnets lm-bue, 1 lm,
							4. firkant: 1 fm i hjørnets lm-bue,
6. firkant: 3 stgm i samme 4-lm-bue,		
4. firkant: 1 fm mellem stgm-grupperne,
6. firkant: 3 stgm i næste 3-lm-bue.
Bryd garnet og hæft ender.
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