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TIPS & RÅD

HÆKLET TOP MED FRYNSEKANT

Grand Elise (60 % Bomuld, 40 % Akryl. Ca 100 g = 160 m)
Ca 14 m x 10 omg fm med hæklenål 7 = 10 x 10 cm
Garngruppe 6 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
XS(S)M(L)XL(2XL)
32-34(36-38)40-42(44-46)48-50
Ca 74 (86) 91 (97) 108,5 (120) cm
Ca 29 (30) 31 (32) 33 (34) cm (målt i siden)
Ca 200 (300) 300 (400) 400 (450) g (fv 16305)
5 og 7 mm
8 sikkerhedsnåle (til markering af ind- og udtagninger)
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GARNOPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af
materiale er ikke tilladt uden aftale med Järbo Garn AB.
FOTO Emrik Jansson
FOTOMODEL Ida Göransson
HÅR & MAKEUP Signe Rolfhamre
TAK TIL Per-Larsas Ekogårdar
MED FORBEHOLD FOR EVENTUELLE TRYKFEJL.
SE SENESTE VERSION PÅ www.jarbo.se

Järbo Garn størrelsesguide: Bevægelsesvidden i vore opskrifter kan variere afhængig af arbejdets type og form. For at
finde din størrelse anbefaler vi, at du først tager alle mål direkte på kroppen og derefter bestemmer, hvor meget
bevægelsesvidde, du ønsker. OBS! Se størrelsestabel på www.jarbo.se
• 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 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

m = maske, omg = omgang

FORKLARINGER

Luftmaske (lm): = Lav en løkke X stik nålen i løkken og træk garnet igennem. Gentag fra X –X til det ønskede antal m
er opnået.
Fastmaske (fm): Stik nålen ned i næste m og træk tråden igennem (2 m på nålen), slå om, træk garnet gennem maskerne.
Kædemaske (km): Stik nålen ned i næste m og træk tråden igennem, træk denne m gennem m på nålen.
Stangmaske (st): Slå garnet om nålen og stik den ned i næste m og træk tråden igennem (3 m på nålen), slå om, træk
garnet gennem 2 m, slå om og træk den gennem de sidste 2 m.
Baglæns fastmaske (bfm)(krebsemaske): Stik nålen ned i masken til højre for masken på nålen, slå om garnet og træk
igennem (2 m på nålen), slå om garnet og træk gennem begge m på nålen.
Tag 3 m ind: Stik nålen ned i første maske og træk tråden igennem. Stik derefter nålen ned i den anden maske og træk
tråden igennem (= 3 masker på nålen). Stik derefter nålen ned i den tredje m og træk tråden igennem (= 4 m på nålen).
Slå garnet om nålen og træk gennem alle 4 masker på een gang. (OBS! sæt en sikkerhedsnål i m).

Tag 3 m ud: hækl 3 m i samme m. (OBS! sæt en sikkerhedsnål i den midterste m).
		
Hulrække: Omg 1: 4 lm, spring over 1 m, 1 st X 1 lm, spring over 1 m, 1 st X, gentag X - X, slut med 1 lm, 1 km i 3. lm.
FORSTYKKE OG RYG

Med hæklenål 7 hækles 104 (120) 128 (136) 152 (168) lm, saml dem til en ring med 1 km.
Omg 1: 104 (120) 128 (136) 152 (168) fm
Omg 2: X tag 3 m ind = den ene side (husk sikkerhedsnålen som du flytter med ved hver indtagning for at holde styr på
maskerne, se forklaring ovenfor), 11 (13) 14 (15) 17 (19) fm, tag 3 m ud (husk sikkerhedsnålen som du flytter med ved hver
udtagning for at holde styr på maskerne, se forklaring ovenfor), 11 (13) 14 (15) 17 (19) fm X, gentag X - X i alt 4 gange.
Gentag omg 2.
Når der er hæklet 5 omg, hækles en hulrække, hækl 5 omg, nu gentages hulrækken og derefter hækles fm med indtagninger
og udtagninger som før.
Når arb i siden måler 28 (29) 30 (31) 32 (33) cm afsluttes med 1 omg baglæns fm (krebsemasker) med hæklenål 5. Klip
garnet over og hæft ender. Læg arbejdet dobbelt således at den første spids nederst bliver midten af arb (de 2 spidser
øverst er der hvor skulderstroppen skal hækles på).

MONTERING

Nu hækles skulderstroppen: klip en ca 3,70 cm lang tråd, læg den dobbelt. Stik hæklenål 5 ind i den ene spids øverst
og træk garnet igennem i ombukket, nu hækles fm med dobbelt garn ca 55 lm eller til ønsket længde, sæt stroppen fast
i spidsen bagpå i modsatte side (de skal krydse) med en km. Hækl på samme måde en strop i den anden side.
Frynser: 1 frynse: klip 2 tråde ca 36 cm lange, buk på midten og knyt frynsen fast i hver anden lm-løkke nederst. Klip
frynserne jævnt til.
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