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STJERNETÆPPE

Soft Cotton (100 % Bomuld. Nøgle ca. 50 g = 80 m)
Ca 18 fm x 19 rk på hæklenål 4,5 mm = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug & form kan variere med andet garn)
Ca. 100 x 105 cm
Fv. 1: 950 g (fv. 8862)
Fv. 2: 100 g (fv. 8849)
Fv. 3: 100 g (fv. 8863)
Fv. 4: 100 g (fv. 8856)
Fv. 5: 100 g (fv. 8861)
4,5 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 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 = luftmasker, fm = fastmasker, rk = række, km = kædemaske, omg = omgang

FORKLARINGER

TIP til farveskift: Se forklaring til gobelinhækling.

TÆPPE
FIRKANT

Alle firkanter hækles efter diagrammet med stjerne og starter altid med fv. 1.
Hækl 40 lm + 1 lm til at vende med. Alle rækker vendes med 1 lm.
På diagrammet kan du se, at der er 4 rk med bundfarven (fv. 1), inden motivet starter.
Hækl stjernen som vist i diagram. Efter 40 rækker er firkanten færdig.
Der hækles 4 firkanter med stjerne i hver farve (fv. 2, 3, 4 og 5)
Når alle 16 firkanter er færdige, syes de sammen.
Se foto af færdigt tæppe som inspiration til farvekombination.

KANT

1. omg (fv. 1): 1 fm i hver maske i top og bund af tæppet. 1 fm i hver række på begge sider af tæppet. I alle hjørner
hækles 3 fm i samme m.
2. omg (fv. 1): * 1 fm, 1 lm, spring over 1 m *. Gentag fra * til * på alle 4 sider.
I hvert hjørne hækles 1 fm, 1 lm, 1 fm, 1 lm i samme m. Det kan være nødvendigt, at justere masketallet, ved at springe
over 1 ekstra maske et sted på rækken, for at få det til at passe med hjørnet. Slut med 1 km i starten af 2. omg.
3. omg (fv. 5): * 1 fm om hver lm, 1 lm over hver fm *. Gentag fra * til * på alle 4 sider.
I hvert hjørne hækles 1 fm, 1 lm, 1 fm, 1 lm i samme m. Slut med 1 km i starten af 3. omg.
4. omg (fv. 1): * 1 fm om hver lm, 1 lm over hver fm *. Gentag fra * til * på alle 4 sider.
I hvert hjørne hækles 1 fm, 1 lm, 1 fm, 1 lm i samme m. Slut med 1 km i starten af 4. omg.
5. omg (fv. 2): = omg 3
6. omg (fv. 1): = omg 4
7. omg (fv. 4): = omg 3
8. omg (fv. 1): = omg 4
9. omg (fv. 3): = omg 3
10. omg (fv. 1): = omg 4
11. omg (fv. 1): Krebsemasker. Vær opmærksom på hæklefastheden på sidste omg.
Spring evt. over 1 m nogle gange, for at få en pæn, jævn kant.

GOBELINHÆKLING

Gobelinhækling består af farvefelter, hvor hvert felt bruger af sit eget lille garnnøgle. Det nemmeste er, at vikle garnet
op på vindsler. Garnvindsler har en lille slids, der kan holde garnet på plads, så du kan trække præcis så meget garn ud,
som du har brug for, mens du hækler.
Mønsteret til gobelinhækling er tegnet i et diagram, hvor hvert felt svarer til en maske/række. Diagrammet læses fra
neden og op. Første række læses fra højre mod venstre. Næste række læses fra venstre mod højre. Sådan skifter det for
hver række opad: ulige rækker læses fra højre mod venstre. Lige rækker læses fra venstre mod højre.
Der er et par teknikker, som hører til gobelinhækling. Disse teknikker gør arbejdet lige smukt på begge sider og giver
næsten usynlige farveskift.
Ved farveskift skal du være opmærksom på, at sidste gang du trækker garnet gennem en maske, skal det være den nye
farve, du bruger. Den ”gamle” farve lægges FORAN arbejdet mellem maskerne. Når du har hæklet rækken færdig og vender
arbejdet, er den gamle farve BAG arbejdet – lige klar til brug.
Ved farveskift lige over hinanden på hver række finder garnet selv på plads og giver en fin overgang mellem farverne.
Ved farveskift, hvor farven forskydes i forhold til den tidligere række, skal du være opmærksom på at ”gemme” garnet i
de nye masker.
Når garnenderne skal hæftes, er det vigtigt at hæfte garnet i samme farve. Altså blå garnender hæftes kun i blå felter,
grønne ender hæftes kun i grønne felter osv.

Farveskift: Sidste gang du trækker garnet gennem en
maske, skal det være den nye farve, du bruger.

Ved farveskift, hvor farven forskydes i forhold til den
tidligere række, skal du være opmærksom på at ”gemme”
garnet i maskerne.
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