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HÆKLET SOMMERTASKE

Soft Cotton (100 % Bomuld. Nøgle ca 50 g = 80 m)
Ca 8 fm og 9 omg med hæklenål 4 mm = 5 x 5 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
Ca 30 cm (uden håndtag)
Ca 27 cm
Ca 85 cm
Fv 1: Ca 250 g (fv 8883, blåmeleret)
Fv 2: Ca 150 g (fv 8800, hvid)
4 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 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, st = stangmaske, fm = fastmaske, udt = udtagning, km = kædemaske, st-gr = stangmaskegruppe,
3-st-gr = 3-stangmaskegruppe, lmb = luftmaskebue

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*. Gentag *-*.
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. Gentag *-*.
Stangmaskegruppe (st-gr): 2 st + 1 lm + 2 st .
3-stangmaskegruppe (3-st-gr): 3 st + 1 lm + 3 st.
1 udtagning (udt): 2 fm i samme m.
Skift til nyt nøgle: Træk ikke igennem den sidste m med det gamle garn, men træk igennem med det nye.
OBS! 1. st på omg = 3 lm dette står ikke i teksten!

BUNDEN

Hækl 8 lm med fv 1 og saml til en ring med 1 km.
Omg 1: Hækl 18 st om ringen. Slut med 1 km i 3. lm i starten af omg.
Sæt en markering i starten af omg og lad den følge med op gennem arb. Nu hækles der rundt i fm i en ”spiral” uden km
i slutningen af omg.
Omg 2: *2 fm i samme m (= 1 udt), 1 fm, 2 fm i samme m*. Gentag *-* omg rundt = 30 fm.
Omg 3: *4 fm, 2 fm i samme m*. Gentag *-* omg rundt = 36 fm.
Omg 4: *5 fm, 2 fm i samme m*. Gentag *-* omg rundt = 42 fm.
Omg 5: 6 fm, 2 fm i samme m*. Gentag *-* omg rundt = 48 fm.
Fortsæt med at hækle rundt med udtagninger på hver omg. For hver ny omg bliver der 1 m mere mellem udtagningerne.
Fortsæt på denne måde til der er 22 m mellem udtagningerne = 144 m på omg. Slut med 1 km og klip garnet over.

HULMØNSTERDEL

Skift til fv 2 og start med at hækle hulmønster med start i bundens yderste kant. Start i en valgfri m og hækl:
Omg 1: *1 st-gr i samme m, 2 lm, spring over 4 m, 3 st, 1 lm, spring over 1 m, 3 st, 2 lm, spring over 4 m*. Gentag *-*
omg rundt. Slut med 1 km i 3. lm i starten af omg.
Omg 2: Hækl km frem til lm i st-gr. *Hækl 1 3-st-gr om lm, 2 lm, 1 st i den 2. af de 3 st, 1 lm, spring over 1 st, 1 st om
lm, 1 lm, spring over 1 st, 1 st i næste st, 2 lm*. Gentag *-*. Slut med 1 km i den 3. lm i starten af omg.
Omg 3: Hækl km frem til 2. st i 3-st-gr, *1 st-gr i st, 1 lm, spring over 1 st+1 lm+1 st, 1 st-gr i næste st, 2 lm, 1 st om
lm mellem de 2 st i næste motiv, 1 st i st, 1 st om næste lm, 2 lm*. Gentag *-*. Slut med 1 km i 3. lm i starten af omg.
Omg 4: Hækl km frem i lm i st-gr. *Hækl 1 st-gr om lm, 1 lm, 1 st-gr om lm i næste st-gr, 2 lm, 1 st i den midterste af
de 3 st, 2 lm*. Gentag *-*. Slut med 1 km i 3. lm i starten af omg.
Omg 5: Hækl km frem til lm i st-gr. *1 st-gr om lm, 4 lm, 1 st-gr om lm i næste st-gr, 2 lm, (spring over 2 st+2 lm+1 st+2
lm+2 st)*. Gentag *-*. Slut med 1 km i 3. lm i starten af omg.
Omg 6: Hækl km frem til 4-lmb. *Hækl 1 3-st-gr om 4-lmb, 2 lm, 1 st-gr om 2-lmb, 2 lm*. Gentag *-*. Slut med 1 km i
3. lm i starten af omg.
Omg 7: Hækl km til den 2. af de første 3 st. *Hækl 1 st i st, 1 lm, 1 st om lm, 1 lm, 1 st i den 2. af de næste 3 st, 2 lm,
1 3-st-gr om lm i næste st-gr, 2 lm*. Gentag *-*. Slut med 1 km i 3. lm i starten af omg.
Omg 8: 1 km om 1. lm. *Hækl 1 st om lm, 1 st i st, 1 st om næste lm, 2 lm, 1 st-gr i den 2. af de 3 st, 1 lm, 1 st-gr i
den 2. af de næste 3 st, 2 lm*. Gentag *-*. Slut med 1 km i 3. lm i starten af omg.
Omg 9: 1 km i den 2. af de 3 første st. *1 st i st, 2 lm, 1 st-gr om lm i næste st-gr, 1 lm, 1 st-gr om lm i næste st-gr, 2
lm*. Gentag *-*. Slut med 1 km i 3. lm i starten af omg.
Omg 10: Hækl km frem til lm i 1. st-gr. *1 st-gr om lm, 4 lm, 1 st-gr om lm i næste st-gr, 2 lm*. Gentag *-*. Slut med
1 km i 3. lm i starten af omg.
Gentag omg 6-10 yderligere 1 gang og hækl derefter omg 6 1 gang. Klip garnet over.

KANT ØVERST

Skift til fv 1 og hækl nu rundt med fm (= uden km mellem omg). Sæt garnet til i starten af en 3-st-gr og hækl *3 fm, 1
fm om lm, 3 fm, 2 fm om 2-lmb, 2 fm, 1 fm om lm, 2 fm, 2 fm om 2-lmb* = 144 fm. Hækl nu rundt i alt 6 omg.
Fortsæt med at hækle hank uden at klippe garnet over:

HANK

Hækl 25 lm langs kanten, vend med 1 lm og hækl 25 fm tilbage.
Omg 3-10: Tag 1 m ind i starten og slutningen af hver omg ved at springe over m. Vend hver indtagningsomg uden 1 lm.
Efter omg 10 er der 9 m tilbage. Fortsæt med at hækle fm over disse 9 fm i ca 64 cm og vend hver omg med 1 lm. Nu
tages der ud som der blev taget ind i starten: Tag 1 m ud i starten og slutningen af hver omg til der igen er 25 m på omg.
1 udt = 2 fm i samme m. Slut med at hækle yderligere 1 omg med 25 m.
Klip garnet over med en ende der er så lang, at du kan sy hanken fast.
Den anden hank hækles på samme måde som den første. Spring over 3 fm til venstre for den første hank og start med at
hækle der.

MONTERING

Sy hankene fast langs kanten på den modsatte side af tasken. Der skal være 3 fm mellem hankene og 19 fm i hver side.
Sy med kastesting gennem begge maskebuer. Hæft alle ender.
Hæklet pyntekant: Hækl nu langs hankenes sider og taskens øverste kant således: Hækl 1 fm + 2 lm + 1 st i samme
m/omg, spring over 3 m/omg*. Gentag *-* langs siderne af hankene og taskens øverste kant. Klip garnet over og hæft ender.
Gør tasken fugtig og fyld plasticposer eller lignende indeni, så formen forbliver som en cylinder. Hæng tasken op på en
stang eller lignende og lad den tørre.
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