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TIPS & RÅD

”STJERNEBLOMST” – DAMETOP

Reko Bomull (100 % genanvendt bomuld. Nøgle 50 g = 75 m).
Diameter på en stjerne: ca 10-11 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
XS–M(L–2XL)
32-40(46-54)
Ca 60-65(70-75) cm
Ca 400(450) g (fv 91965)
4.5 mm
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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/masker, omg=omgang, sm=sammen

HÆKLEFORKLARINGER

Dobbelt stangmaske (dst): Slå om nålen 2 gange, stik ned i lmb og træk garnet gennem (= 4 m på nålen), slå om nålen
og træk gennem 2 m, slå om nålen og træk gennem 2 m, slå om nålen og træk gennem 2 m.
2 dobbelte stangmasker (dst) sm: Slå om nålen 2 gange, stik ned i lmb og træk garnet igennem (= 4 m på nålen), slå
om nålen og træk igennem 2 m, slå om nålen og træk igennem 2 m = 2 m på nålen. Slå om nålen 2 gange, stik nålen
ned i lmb og træk garnet igennem (= 5 m på nålen), slå om nålen og træk igennem 2 m, slå om nålen og træk igennem
2 m, slå om nålen og træk igennem de resterende 3 m.
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.
Kædemaske (km): Stik nålen ned i næste m og træk tråden igennem, træk denne m gennem m på nålen.
Luftmaskebue (lmb): bue af luftmasker

STJERNE

Hækl 6 lm og saml til en ring med en km i første lm.
Omg 1: hækl 4 lm (= første dst), 1 dst X 3 lm, 2 dst sm X, gentag X-X yderligere 6 gange og slut med 3 lm, 1 km i første
dst (= dst bestående af 4 lm).
Omg 2: X 3 lm, 2 dst sm om lmb på forrige omg, 4 lm, 1 km i dst på forrige omg X, gentag X-X yderligere 7 gange. Klip
garnet over.

MIDTERDEL

1: Hæft i et hjørne med 1 km. Hækl 6 lm.
2: Hæft i modsatte hjørne med 1 km. Klip garnet over.
3: Hæft i et hjørne med 1 km. Hækl 3 lm.
4: Lav en km i 3. lm på første række bestående af 6 lm.
5: Hækl 3 lm og hæft i modsatte hjørne med 1 km. Klip garnet over og hæft ender.

TOP

Hækl 68(92) stjerner ifølge forklaringen.
Sy blomsterne sammen ifølge tegningen, sy 2 ens dele = ryg og forstykke.
Hækl midterdelene ifølge forklaringen og billedet således: Hæft i et hjørne mod midten, hækl 6 lm, hæft i et hjørne
på modsatte side (se tegning). Hæft i næste hjørne, hækl 3 lm, lav en km i midten af de 6 første lm således at de krydser,
hækl 3 lm og hæft i et hjørne i modsatte side.
Hækl skuldrene sammen. Hækl sammen med km eller fm. Hækl 5 lm mellem bladene og 10 lm mellem stjernerne. Hækl
siderne sammen, husk at der skal være ærmegab.
Hæklet kant i halsudskæringen: Hækl 5 lm mellem hvert blad, lav en fm i bladet og 10 lm mellem hver stjerne.

MIDTERDEL
1. Hæft med en fm, hækl 6 lm.
2. Hæft med en fm. Klip garnet over.
3. Hæft med en fm, hækl 3 lm.
4. Lav en km i 3. lm i den første række bestående af 6 lm.
5. Hækl 3 lm og hæft med en 1 fm. Klip garnet over.

5

Hæft alle ender.
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MONTERING

4
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Tegningen viser hvor man skal sy
eller hækle blomsterne sammen.
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MONTERING
TIPS!
2(3) firkanter

Man kan hækle blomsterne sammen efterhånden i
stedet for at sy dem sammen til slut. Hækl sammen
ved at lave et omslag ved stregen på billedet på en
anden blomst for at hæfte den fast og fortsæt
derefter med at hækle den igangværende blomst.
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