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HUNDEKURV OG KØDBEN

Ribbon XL (80% Genanvendt bomuld, 20% andre genbrugsfibre. Nøgle 250 g = ca. 100–130 m)
Ca. 10 m x 10 rk = 10 x 10 cm
1 (2) 3 (4) 5 (6)
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30 (38) 45 (53) 61 (69) cm
FOTO Lasse Åbom
19 (25) 29 (34) 40 (45) cm
MED FORBEHOLD FOR EVENTUELLE TRYKFEJL.
10 (12) 15 (16) 18 (20) cm
SE SENESTE VERSION PÅ www.jarbo.se
Ca. 700 (1000) 1400 (2000) 2600 (3300) g (fv RXLsp8 / 57595)
6 mm
Til kurve str. (3) 4 (5) 6 bruges skumplade at stive siderne af med. Liggeunderlag er velegnede. De tåler vask, er nemme
at klippe i og tilpas fleksible at arbejde med. Der bruges 1 liggeunderlag str. 50 x 180 cm pr. kurv, eller skumgummi efter
mål. Se under kurvens montering for nøjagtige mål.

KØDBEN:
GARNFORBRUG
HÆKLENÅL

Rester (fv RXLsp8 / 57595)
6 mm

DESIGN & TEXT

Edith Kristine Nielsen E-POST patterns@jarbo.se

TIPS & RÅD

• For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
• Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
• 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.

FORKORTELSER

m = maske, lm = luftmasker, fm = fastmasker, km = kædemasker, rk = række, omg = omgang, hstm = halv stangmaske,
cm = centimeter, UDT = udtagning, INDT = indtagning

FORKLARINGER

Der hækles både en indvendig og en udvendig kurv. Disse hækles/syes sammen, hvilket giver hunden god komfort og
varme.
UDT A: 2 fm i sidste m på rk, hækl 1 lm + 1 lm at vende med. Vend og hækl 1 fm i lm + 1 fm i hver m rk ud = masketallet
er øget med 2 m
UDT B: 2 fm i første m = masketallet er øget med 1 m
INDT A: Spring over 1. fm, hækl til der er 2 fm tilbage på rk. Spring over 1 m og hækl 1 fm i sidste m = masketallet er
mindsket med 2 m
INDT B: Spring over 1. m, hækl fm rk ud = masketallet er mindsket med 1 m

KURVEN PASSER TIL

Str. 1: kattekillinger/katte og hundehvalpe af små racer
Str. 2: små terrier racer, chihuahua og lign.
Str. 3: pomeranian, malteser, mops og lign.
Str. 4: mini puddel, fox terrier og lign.
Str. 5: dansk/svensk gårdhund, gravhund, Jack Russell-terrier og lign.
Str. 6: cocker spaniel, beagle og lign.

BUND, indvendig

Start med 7 (11) 13 (18) 24 (31) lm + 1 lm at vende med. Alle rk vendes med 1 lm.
Hækl 4 (6) 6 (6) 8 (6) rk med UDT A = 15 (23) 25 (30) 40 (43) m
Hækl 4 (2) 4 (4) 0 (2) rk med UDT B = 19 (25) 29 (34) 40 (45) m
Sæt et mærke i hver side af rk og hækl lige op til arb måler 22 (30) 35 (31) 53 (61) cm
Sæt et mærke i hver side af rk. Nu begynder indt.
Hækl 4 (2) 4 (4) 0 (2) rk med INDT B = 15 (23) 25 (30) 40 (43) m
Hækl 4 (2) 4 (4) 0 (2) rk med INDT A = 7 (11) 13 (18) 24 (31) m
Den indvendige bund er klar.

BUND, udvendig

Hækl en udvendig bund på samme måde som indvendig bund.
Derefter hækles en omgang for at gøre bunden lidt større.
Str. 1 (2) 3 (4) afsluttes med en omg fm sådan: 1 fm i hver m i sidste rk af bunden, 2 fm i hjørnet, skiftevis 1 og 2 fm
i hver rk indtil markering, 1 fm i hver rk indtil næste markering, skiftevis 1 og 2 fm i hver rk, 2 fm i hjørnet, 1 fm i hver
m, 2 fm i hjørnet, skiftevis 1 og 2 fm i hver rk indtil markering, 1 fm i hver rk indtil næste markering, skiftevis 1 og 2
fm i hver rk indtil markering, 2 fm i hjørnet, afslut omg med 1 km i første fm.
Str. 5 (6) afsluttes med en omg hstm sådan: 1 lm, 1 hstm i hver m i sidste rk af bunden, 2 hstm i hjørnet, 1 hstm i hver
rk, 2 hstm i hjørnet, 1 hstm i hver m, 2 hstm i hjørnet, 1 hstm i hver rk, 2 hstm i hjørnet, afslut omg med 1 km i lm på
omg start.

KANT, indvendig

Start med 9 (11) 14 (15) 17 (19) lm + 1 lm at vende med. Alle rk vendes med 1 lm.
Hækl 88 (113) 120 (130) 170 (200) cm. Luk af.

KANT, udvendig

Start med 10 (12) 15 (16) 18 (20) lm + 1 lm at vende med. Alle rk vendes med 1 lm.
Hækl 94 (121) 129 (139) 180 (210) cm. Luk af.

MONTERING

TIP til montering af kanten: sæt et mærke 4 steder jævnt fordelt på både bund og kant. Disse 4 mærker skal passe
sammen og resten af materialet fordeles jævnt, mens du hækler/syer bund og kant sammen.
Sy indvendig kant sammen til en ring. Sy ringen fast på den indvendige bund.
Sy udvendig kant sammen til en ring. Fra retsiden hækles ringen fast på den udvendige bund med fm. Sy med store sting
indvendig og udvendig bund sammen, så skumpladen i kanten bliver på sin plads.
Klip skumpladen 9 x 90 (11 x 118) 14 x 125 (15 x 134) 17 x 175 (19 x 205) cm. Sy evt. nogle sting i skumplade for at
holde den sammen som en ring.
Nu hækles indvendig og udvendig kant sammen med km fra ydersiden.
TIP til sammenhækling: Sæt tøjklemmer fast jævnt fordelt rundt på kurven. Det holder styr på alle lag (2 x kant +
skumplade), mens du hækler den fine afslutning hele vejen rundt på kurven.
OBS: til str. 5 (6) markeres alle 4 hjørner ved at sy nogle stramme sting i øverste kant. Det gør kurven mere stabil til de
større hunde.

KØDBEN

Legetøj til hunden.
Start med 20 (30) 30 (40) 45 (50) lm + 1 lm at vende med. Alle rk vendes med 1 lm.
Hækl 1 (2) 3 (4) 4 (5) rk fm og luk af.
Hækl et stykke mere på samme måde.
Bind en knude i enden af hvert stykke og sy stykkerne sammen på midten.
Nu har hunden et kødben, der matcher hundekurven.
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