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HAKKET TASKE

GARNKVALITET
STRIKKEFASTHED
GARNALTERNATIV
MÅL
GARNFORBRUG

Raggi (75 % Uld ”superwash”, 25 % Polyamid. Ca 100 g = 260 m)

Ca 19 m og 16 omg i hakket grundmønster med hakkenål 5.5 mm = 10 x 10 cm.
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
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DESIGN OG TEKST
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Bredde: Ca 27 cm Højde: Ca 27 cm.
Fv 1: Ca 90 g (fv 1: 1505, gul)
Fv 2: Ca 80 g (fv 2: 20343, print)
5.5 mm (dobbelt hakkenål, tex 951422)
4.5 mm (til kanten)
1 stk håndtag (Knitpro: 910886)
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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.
• Husk at trække masken godt op, hold nålen vandret. Det hakkede trækker sig let sammen, hvis det hakkes for fast.

FORKORTELSER

lm=luftmaske, km=kædemaske, m=maske, omg=omgang

FORKLARINGER

Se vores hakkeskole for mere info om hakning: www.jarbo.se/blog
Denne taske er hakket i ”hakket grundmønster” og hakkes rundt i spiral, som et rør. Det er derfor nødvendigt med en
dobbelt hakkenål, dvs. at den har en krog i begge ender.
Hakning, rundt: Når du hakker rundt i spiral, skal du brug 2 garnender/garnnøgler. Det ene bruger du, når du samler
masker op (mod venstre) og det andet nøgler bruges når du masker af (mod højre fra indersiden/vrangsiden). Du behøves
ikke tælle masker, find det antal der føles rigtigt, vend og mask af, fortsæt med at samle op og maske af rundt og rundt
til arbejdet har den rette højde. Du arbejder hele tiden om det samme hul, men skiftevis fra retsiden og fra vrangsiden.
Tips: Mask ikke alle m af, det er lettere at håndtere, hvis der er nogen masker tilbage på nålen, når du vender og skal
fortsætte med at samle masker op.
Saml 1 m op: Stik ned i masken, slå om og træk garnet igennem. Som en fastmaske, men uden at trække igennem sidste gang.

TASKE

Med fv 1 og hakkenål 5,5 mm: Hækl 100 lm og saml til en ring med 1 km (sørg for at lm-kæden ikke har snoet sig).
Basisomg: Start i ringens første lm. Saml 1 m op i hver lm med fv 1, saml det antal op som føles rigtigt (se forklaringer).
Vend arbejdet (vrangsiden ind mod dig) og sæt fv 2 til i siden, der hvor du skal maske af mod højre: *Slå om nålen og
træk garnet gennem 2 m*, gentag *-* til du har 4-5 m tilbage på nålen (eller 1, hvis du synes).
*Vend (retsiden mod dig) og fortsæt med at samle m op med fv 1, vend (vrangsiden mod dig) og mask af som før*,
gentag *-* omg rundt.
Næste omg: Nu samles m op ifølge ”hakket grundmønster” (se bileder). Hent
maskerne op, vend og mask af på samme måde som på basisomgangen.
Afslut ikke omgangen, men fortsæt med at hakke rundt på samme måde til
arb måler ca 27 cm (eller ønsket mål).
Tips: Når du har hakket nogen cm i højden, kan du hakke bunden sammen,
hvis du vil (se montering). Så ruller arbejdet ikke og det er lettere at se
taskens egentlige størrelse.
Mask af til du har 1 m tilbage på nålen. Klip garnet til fv 2 over.
Øverste kant: Skift til hæklenål 4,5 mm og forsæt med fv 1: Hækl nu med
alm hæklemasker (saml op lige gennem m mellem de lodrette tråde).
Hækl 1 km i hver m rundt og rundt i 4 omg.
Klip garnet over med en lang ende til at hæften kanten fast mod vrangsiden
med. Hæft ender.

MONTERING

Vend tasken med vrangsiden ud og hækl bunden sammen i fm med fv 1.
For at få den bedste finish kan du gøre tasken fugtig, spænde den op og lade
den tørre. Sy løkkerne til håndtaget fast på indersiden øverst i begge sider.
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1. Maskerne samles op vandret bag den lodrette tråd på den underliggende omg. 2. Hent tråden op med fv 1 mod venstre med
retsiden mod dig. Træk tråden rimeligt langt op, hold nålen vandret og sørg for at maskerne bliver lige lange. 3. Vend arb så du har
vrangsiden mod dig, ”mask af” med fv 2 mod højre, *slå om træk garnet igennem 2 m*.
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