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TASKE AF HÆKLEDE FIRKANTER

Mellanraggi (75 % Uld ”Superwash”, 25 % Polyamid. Ca 100 g = 260 m)
1 firkant måler ca 13 x 13 cm
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
Ca 40 x 45 cm (ekskl. hank)
Ca 275 g (fv 28211, lysegrå)
3.5 mm
2 runde hanke 20 cm i diameter, mørkt bomuldsstof til foer.
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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, km=kædemaske, lmb=luftmaskebue, dst=dobbelt stangmaske, mb=maskebue

FORKLARINGER

Luftmaske (lm) = Lav en løkke X stik nålen i løkken og træk garnet igennem X. 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.
Dobbelt stangmaske (dst) = Slå nålen om garnet 2 gange. Stik nålen ned i en maske på den foregående omg og træk
tråden igennem (4 m på nålen), slå om træk igennem 2 m 3 gange.
OBS! 1. st på omg erstattes altid med 3 lm og 1. dst på omg erstattes altid med 4 lm selv om det ikke står i teksten.
Tasken består i alt af 18 firkanter som hækles sammen: 3 x 3 firkanter til hhv. for- og bagside.

1 FIRKANT

Hækl 6 lm med hæklenål 3,5 og saml til en ring med 1 km.
Omg 1: *3 st om ringen, 3 lm*. Gentag *-* i alt 4 gange. Slut med 1 km i 3. lm i starten af omg.
Omg 2: Hækl km frem til lmb (=hjørnet), 1 km om lmb, *3 st+3 lm+3 st om hjørne-lmb, 1 lm*. Gentag *-* omg rundt.
Slut med 1 km i 3. lm i starten af omg.
Omg 3: Hækl km frem til hjørne-lmb, 1 km om lmb, *3 st+3 lm+3 st om hjørne-lmb, 2 lm, spring over 3 st, 1 st om lmb,
2 lm, spring over 3 st*. Gentag *-* omg rundt. Afslut med 1 km i 3. lm i starten af omg.
Omg 4: Hækl km frem til hjørne-lmb, 1 km om lmb, *3 st+3 lm+3 st om hjørne-lmb, 3 lm, spring over 3 st, 1 st om lmb,
1 st i st, 1 st om næste lmb, 3 lm, spring over*. Gentag *-* omg rundt. Slut med 1 km i 3. lm i starten af omg.
Omg 5: Hækl km frem til hjørne-lmb, 1 km om lmb, *3 st+3 lm+3 st om hjørne-lmb, 4 lm, spring over 3 st, 1 st om lmb,
1 st i hver og en af de følgende 3 st, 1 st om næste lmb, 4 lm, spring over 3 st*. Gentag *-* omg rundt. Slut med 1 km
i 3. lm i starten af omg.
Omg 6: Hækl km frem til hjørne-lmb, 1 km om lmb, *3 st+3 lm+3 st om hjørne-lmb, 5 lm, spring over 3 st, 1 st om lmb,
1 st i hver og en af de følgende 5 st, 1 st om næste lmb, 5 lm, spring over 3 st*. Gentag *-* omg rundt. Slut med 1 km
i 3. lm i starten af omg. Klip garnet over og hæft ender.
Hækl yderligere 17 firkanter på samme måde.

MONTERING

Hæft alle ender.
Forstykket: Sy firkanterne sammen 3 x 3 således: Læg firkanter sammen ret mod ret og sy sammen fra vrangsiden i de
yderste maskebuer. Du kan også sy firkanterne sammen fra retsiden: Læg firkanter ved siden af hinanden og sy gennem
de yderste maskebuer, sy fra side til side på firkanterne. Stram ikke garnet alt for meget.
Sy firkanter til bagstykket sammen på samme måde.
Kant rundt om stykkerne: Start i et af hjørnerne. Hækl 2 st om hjørne-lmb, 1 st i hver og en af de 3 st, 5 st om
5-lmb, 1 st i hver og en af de 7 st, 5 st om 5-lmb, 1 st i hver og en af de 3 st, 1 st om lmb, 1 st mellem firkanterne, 1
st om lmb, 3 st osv.
I hvert hjørne hækles 2 st+2 lm+2 st. Slut med 1 km i 3. lm i starten af omg. På næste omg hækles 1 st i hver st. I
hjørnerne hækles 2 st+2 lm+2 st. Slut med 1 km i 3. lm i starten af omg. Klip garnet over og hæft ender.
Kant øverst: På hvert stykke hækles således:
Omg 1: Start i et af hjørnerne. Hækl 2 st i hjørnet, derefter 1 st i hver st frem til næste hjørne, 2 st i hjørnet, vend.
Omg 2: Hækl nu i de bagerste mb (OBS!) 1 st i hver st, vend.
Omg 3: Hækl en bølge-kant således: 5 st i den 4. m på omg, spring over 2 m, *1 km i næste m, spring over 2 m, 5 st i
næste m, spring over 2 m*. Gentag *-* omg ud og sørg for at der sluttes med en hel bølge og 1 km på sidste omg. Klip
garnet over og hæft ender.
Fugt de færdige dele og spænd dem ud i de rette mål på et fladt underlag og lad dem tørre.
Løbegang til hank: Hækles på hver stykke således: Vend vrangsiden ud og bølgekanten mod dig. Hækl i mb fra omg 2
således: *1 st, 1 lm, spring over 1 m*. Gentag *-* omg ud, vend. Hækl 1 omg tilbage på samme måde med 1 st i st, 1
lm, 1 st i næste st osv. Klip garnet over med en lang ende til at sy hanken fast med.

Sammenhækling af for- og bagstykke: Læg delene ret mod ret og start med at hækle ca 10 cm neden for den øverste
kant (tasken er åben i siderne for oven) og sørg for, at maskerne ligge lige over hinanden. Hækl nu delene sammen med
fm i de yderste maskebuer. Ønskes en stram kant: spring over 1 m nu og da. Slut 10 cm fra den øverste kant i den anden
side. Klip garnet over og hæft ender.
Foer: Mål tasken og klip 2 stykker stof i taskens mål. Klip med 2 cm sømrum langs siderne og bunde. Sy delene sammen
langs siderne og bunden, start ca 10 cm nede fra den øverste kant i hver side. Pres sømrummet. Læg foer i tasken vrang
mod vrang. Buk om for oven og sy foret fast langs den øverste kant og siderne. Sy fast med små sting i hånden.
Montering af hank: Placér hanken i løbegangen på vrangsiden og sy kanten fast med kastesting.
Snor til lukning: Sno 2 snore, ca 60 cm lange af 4 tråde (snoren bliver 8-trådet). Træk snorene gennem st-omg under
bølgekanten på hver del. Justér evt. længden. Bind knuder i enderne af snorene.
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