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OVERSÆTTELSE
TIPS & RÅD

HÆKLET SKULDERTASKE

Soft Cotton (100 % Bomuld. Ca 50 g = 80 m)
Ca 14 fm og 18 omg med hæklenål 3 mm = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug og form kan ændre sig ved brug af andet garn)
Bredde: Ca 30 cm. Højde: Ca 33 cm
Fv 1: Ca 200 g (fv 8882, blå print / 8878, grøn-lilla print)
Fv 1: Ca 50 g (fv 8884, grå)
Fv 2: Ca 25 g (fv 8887, rosa)
Fv 3: Ca 25 g (fv 8885, turkis)
Fv 4: Ca 25 g (fv 8888, gul)
Fv 5: Ca 25 g (fv 8886, lilla)
3 mm
Håndtag med ringe, ca 76 cm
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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.

FORKORTELSER

lm=luftmaske, fm=fastmaske, arb=arbejdet, mb=maskebue

FORKLARINGER

Fm: Stik nålen ned i næste m og træk tråden igennem (2 m på nålen), slå om, træk garnet gennem maskerne (= 1 m på
nålen).
Lm: Lav en løkke, træk garnet gennem løkken (= 1 m på nålen), *slå om garnet, træk gennem m*.
Stribeeffekt: Hækl fm med nedtag i den bagerste mb. Tips: For bedre stabilitet kan nedtaget laves i den bagerste mb +
tråden bagved.

SKULDERTASKE (A)

Hækl 100 lm og saml til en ring.
Omg 1: hækl 1 lm, derefter 1 fm i hver lm, slut omg med 1 km i 1. fm.
Omg 2: Hækl 1 lm, derefter 1 fm i bagerste mb i hver fm, 1 km i 1. fm.
Gentag omg 2 til arb måler ca 35 cm.

SKULDERTASKE (B)

Med fv 1: Hækl 100 lm og saml til en ring.
Omg 1: Hækl 1 lm, derefter 1 fm i hver lm, slut omg til 1 km i 1. fm.
Hækl derefter striber. Hver stribe består af 5 omg med start på omg 2, i denne rækkefølge: (fv 1, fv 2, fv 3, fv 4, fv 5)
2 gange.
Omg 2: Hækl 1 lm, derefter 1 fm i den bagerste mb i hver fm, 1 km i 1. fm.

SIDER (A & B)

Hækl 7 lm med fv 1.
Omg 1: Start i 2, lm fra nålen. Hækl 1 fm i hver lm (= 6 fm).
Omg 2: Vend med 1 lm og hækl 1 fm i bagerste mb i hver fm (= 6 fm).
Gentag omg 2 til strimlen måler ca 33-34 cm.
Hækl en strimmel mere.

MONTERING

Læg arb ret mod ret og sy bunden sammen, sørg for at omgangsstarten ligger i den ene side (så dækkes den af sidestrimlen).
Hæft strimlerne fast i siderne af tasken, fra kanten ved bunden (du har derved nogle cm til overs øverst, til at sy
håndtagene fast i). Buk strimlen om ringen i håndtaget og sy godt fast på indersiden. Buk hjørnerne i bunden op på
strimlen og sy dem fast.
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