00055

HÆKLET
SKULDERTASKE
I JULIE GARN

Best. nr: 23053-110
Størrelse: Diameter ca. 25 cm / højde ca.
35 cm

Garn: JULIE 100g
Materialer: 6 ngl fv 12 blomme (plommon)
Hæklenål: 4 mm

HÆKLEFASTHED:
16 st og 9 omg = 10 x 10 cm.
OBS: kontrollere hæklefastheden nøje. Hækler du for fast
byt til grovere pinde. Hækler du for løst byt til tyndere
pinde. Stemmer hæklefastheden ikke får arbejdet forkerte
mål og det angivne garnforbrug ændres.

HÆKLE BESKRIVELSER:
Luftmaske (lm) = lav en løkke (trense), X slå om nålen,
træk garnet gennem løkken X. Gentag X X til ønsket antal
lm.
Kædemaske (km) = stik nålen ned i næste m, træk garnet
gennem m og direkte gennem m på nålen.
Stangmaske (st) = slå om nålen, stik nålen ned i næste m
og træk gennem m, (slå om nålen, træk garnet gennem 2
m) 2 gange.
Omg 1:
Slå 4 lm op på p 4. Hækl 9 st i den 1. lm sådan at det bliver
en cirkel, slut omg med 1 km i den øverste af de 4 første
lm (= 10 st).
Omg 2:
3 lm (=1. st) 1 st i 1. st (2 st i hver st) gentag () hele omg
rundt. Slut med 1 km i den øverste af de 3 første lm (=20
st).

Omg 3:
3 lm (= 1. st) 2 st i næste st (1 st, 2 st i næste st) gentag
() hele omg rundt. Slut med 1 km i den øverste af de 3
m første lm (=30 st).
Omg 4:
3 lm (=1. st), 1 st, (2 st i næste st, 1 st, 1 st) gentag ()
hele omg rundt. Slut med 2 st i sidste st og 1 km i den
øverste af de 3 første lm (=40 st).
Omg 5-13:
Fortsæt med at hækle udtagninger på disse 9 omg.
For hver omg bliver der 1 st mere mellem de 4 st som
hækles i samme st. Sørg for at flytte udtagningerne
sådan at de ikke kommer lige over hinanden (=130 st).
Omg 14-44:
3 lm (=1. st), 1 st i hver st. Slut omg med 1 km i den
øverste af de 3 første lm.
Efter omg 44 (når tasken er ca. 35 cm høj, målt fra
omg 14) hækles skulderremmen:
((3 lm (=1. st), 1 st i hver af de næste 9 st. Vend, 3 lm
(=1. st), hækl 1 st i hver af de 9 st)). Gentag (()) indtil
remmen måler ca. 80 cm, (HUSK på at remmen bliver
længere efter en tids anvendelse). Hækl remmen fast i
de 10 st som sidder midt for remmens begyndelse.

