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HÆKLET PEGEBOG MED DYR

Soft Cotton (100 % Bomuld. Nøgle a 50 g = 80 m)
Ca 19 m x 21 rk på hæklenål 4 mm = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug & form kan variere med andet garn)
Ca. 15 x 17 cm
Fv 1: ca. 200 g (fv 8849, lyseblå)
Fv 2: ca. 100 g (fv 8876, mintgrøn)
Fv 3: ca. 50 g (fv 8861, gammelrosa)
Fv 4: ca. 50 g (fv 8843, barkbrun)
Fv 5: ca. 50 g (fv 8801, sort)
Fv 6: ca. 50 g (fv 8800, hvid)
4 mm
Nål uden spids
Edith Kristine Nielsen E-POST patterns@jarbo.se

GARNOPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materiale
og tekster er ikke tilladt uden efter aftale med Järbo Garn AB.
FOTO Lasse Åbom
FOTOMODEL Millie Schade
MED FORBEHOLD FOR EVENTUELLE TRYKFEJL.
SE SENESTE VERSION PÅ www.jarbo.se

• 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 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.
• Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan pinden der strikkes/hækles med fordel følges med lineal.

FORKORTELSER

m = maske, lm = luftmaske, fm = fastmaske, stm = stangmaske, hstm = halv stangmaske, rk = række

FORKLARINGER

Motiver syes med korssting. Korssting består af 2 sting på skrå, som krydser hinanden. Lad altid det øverste sting skrå
samme vej, for at få et ensartet resultat.
Hver fastmaske svarer til en firkant i diagrammet.

TIP

A: Hvis du bliver helt grebet af at hækle firkanter, kan du bruge garnresterne til hagesmække med motiv.
Om hver firkant hækles 1 omg fm + 1 omg krebsemasker.
Stroppen hækles sådan: 42 lm + 1 lm til at vende med.
Hækl 4 rk fm (alle rk vendes med 1 lm). Luk af og sy en clips i hver ende af stroppen.
B: Hækl en firkant, sy favoritdyret og sæt det i ramme. Det giver sødt og anderledes motiv til væggen i børneværelset.
C: Hækl 6 motiver i tyndere garn. Så har du et fantastisk betræk til en skumterning.

BOGENS SIDER

Fv 2: Hækl 30 lm + 1 lm til at vende med. Alle rækker vendes med 1 lm.
Hækl 10 rk og skift til fv 1. Hækl 20 rk og luk af.
Hækl i alt 8 sider til bogen.

BRODERI

Sy motiver med korssting på hver af de hæklede sider. Følg diagrammer.
På forsiden broderes barnets navn, data eller bogens titel.
Siderne syes sammen 2 og 2, så bagsiden af broderiet ses ikke i den færdige bog.

HULRÆKKE

Hver side af bogen afsluttes med en hulrække, der skal bruges, når bogens sider samles til sidst.
OBS! På halvdelen af siderne skal hulrækken hækles i venstre side, på øvrige sider hækles hulrække i højre side. Se foto.
Fv 6. Start i yderste m. Hækl 4 lm, *spring over 1 rk, 1 stm i næste rk, 1 lm*
Gentag fra * til * og slut med 1 stm i sidste rk.
Hæft alle ender og bogen er klar til montering.

STROPPER

Med fv. 6 hækles 17 lm. Vend og start i 2. lm fra nålen og hækl hstm rækken ud.
Bryd garnet og luk af. Der hækles 3 ens ringe.

MONTERING

Sy siderne sammen to og to med risting i fv. 6. Først den ene vej, derefter den anden vej. Sådan bliver kanten solid og
kan klare mange timer i børnehænder. Se foto.
Stropperne sættes ind i hullerne i bogens ryg og syes sammen til en ring.
En ring i top og bund + en ring i midten.
Nu er der styr på alle sider og bogen er klar til at blive brugt.
God fornøjelse!
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