Hæklet skuldertaske

HU RTI G- N E M

H ÆK L E
OPSKRIFT

Sværhedsgrad: •••••
Garn: COOP, Puppets, Lyric 8/8, 100% bomuld, 50 g = 70 m
Garnforbrug: 5 ngl
Hæklenål: 5 mm til dobbelt garn (2 tråde)
Hæklefasthed: 15 fm i bredden med dobbelt garn = 10 cm.
Hækleforklaringer:
Lm = luftmaske: Lav en løkke = 1. lm, stik nålen i løkken *slå om nålen
og træk 1m igennem løkken*, gentag fra *-* til det ønskede antal lm.
Fm = fastmaske: Stik nålen i m fra foregående række, slå om nålen og
træk 1 m igennem (2 m på nålen), slå om nålen og træk 1 m igennem
de 2 m på nålen.
Skuldertaske
Hækl 25 lm med dobbelt garn, brug af begge ender fra nøglet samtidig
(= inde- og udefra). Vend.
1.rk: Start i 2.lm fra nålen, hækl 1 fm i hver lm = 24 fm. Vend med 1 lm.
2.rk: Hækl 1 fm i den bagerste maskelænke i hver fm. Vend med 1 lm.
Gentag 2.rk indtil arb måler 45 cm, sæt en markering i hver side.
Taskens klap: Herefter hækles yderligere 3 cm.
Hækl derefter 1 indt i begyndelsen af hver rk således:
*Spring 1 m over, hækl 1 fm i bagerste maskebue rk hen*, gentag *-*
på hver rk indtil der er 17 fm tilbage på rk.
Trense til lukning: Spring 1 m over, 7 fm, 6 lm (= trense),
spring 2 m over, 7 fm. Bryd garnet.
Skulderrem + taskens sider: Hækl 191 lm med dobbelt garn, vend.
Start i 2.lm fra nålen, hækl 1 fm i hver lm = 190 fm.
Hækl i alt 4 rk fm i bagerste maskelænke.
Montering: Fold 21 cm til taskens front, 3 cm til bunden og 21 cm til
taskens bagside = indtil markeringen i hver side.
De resterende cm bruges til taskens klap.
Sy 21 cm af skulderremmen fast til taskens sider for og bag, samt remmens bredde til taskens bund.
Sy den anden side af tasken på samme måde, vær opmærksom på at
skulderremmen ikke bliver snoet.
Sy en knap midt for på tasken front, udfor trensen på klappen.
Se ﬂere opskrifter på Kvickly og SuperBrugsens hjemmesider.

