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ZIG ZAG SJAL

Cookie (100% Akryl, Nøgle ca 200 g = 600 m)
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
Ca 13 st i mønsterhækling med hæklenål 6 = ca 10 cm
Ca 55 x 225 cm
Ca 330 g (fv 46210)
6 mm
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• 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 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.

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.
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.
Kædemaske (Km): Stik nålen ned i næste m og træk tråden igennem, træk denne m gennem m på nålen.
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.
Lmb = luftmaskbue.

SJAL

Hækl 87 lm med hæklenål 6 mm.
Omg 1: 2 fm i 3. lm * 5 fm, spring over 3 lm, 5 fm, 3 fm i næste lm * gentag *-* omg ud, slut omg med 2 fm i sidste lm.
Omg 2: 3 lm, 2 st i 1. fm * 5 st, spring over 2 fm, 5 st, 3 st i næste fm * gentag *-* omg ud, slut omg med 2 st i sidste fm.
Omg 3: 3 lm, 2 st i 1. st * 5 st, spring over 2 st, 5 st, 3 st i næste st * gentag *-* omg ud, slut omg med 2 st i sidste st.
Gentag omg 3 til arb måler ca 225 cm. Slut med 1 omg fm. Klip garnet over og træk enden gennem sidste maske.
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