Hæklet solhat
Hæklet solhat
Sværhedsgrad •••••
Garn: COOP, Bomuld 8/4, 100% bomuld, 50 g = 170 m
Garnforbrug: 1 ngl af hver af farve: fv 1, fv 2 og fv 3
Hovedomkreds: 42(45)48 cm.
Hæklenål: 3 mm
Hæklefasthed: 24 fm i bredden og 27 rk/omg i højden 10 x 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.
Km (kædemaske): Stik nålen i m fra foregående række, slå om
nålen og træk 1 m igennem både m fra foregående række og m på
nålen.
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.
Stm (stangmaske): Slå om nålen, stik nålen i m fra foregående række, slå om nålen, træk 1 m igennem (3 m på nålen), slå om nålen og
træk igennem de 2 første m, slå igen om nålen og træk igennem de
sidste 2 m.
Striber: *3 omg fv 1, 3 omg fv 2, 1 omg fv 3*, gentag *-*.

Solhat
Hækl 5 lm med hæklenål 3 og fv 1, saml til en ring med 1 km. Hækl
12 fm om ringen.
1.omg: Hækl 12 fm om ringen.
2.omg: med fv 1, *1 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* på omg = 18
fm.
3.omg: *2 fm i næste m, 2 fm*, gentag *-* på omg = 24 fm.
4.omg: 1 fm, *2 fm i næste m, 3 fm*, gentag *-* og afslut med 2 fm i
samme m, 2 fm = 30 fm.
5.omg: skift til fv 2, *1 fm, 2 fm i næste m, 4 fm*, gentag *-* på omg
= 36 fm.
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6.omg: 2 fm, *2 fm i næste m, 5 fm*, gentag *-* og afslut med 2
fm i samme m, 3 fm = 42 fm.
7.omg: 4 fm, *2 fm i næste m, 6 fm*, gentag *-* og afslut med 2
fm i samme m, 2 fm = 48 fm.
8.omg: skift til fv 3, 3 fm, *2 fm i næste m, 7 fm*, gentag *-* og
afslut med 2 fm i samme m, 4 fm = 54 fm.
Fortsæt på denne måde med at tage 6 m ud på hver omg, samtidig med at der hækles striber.
OBS! Udtagningerne forskydes, så der ikke tages ud over samme m.
Hækl fm i omg med udt indtil valgte hovedomkreds:
96 fm = 42 cm
102 fm = 45 cm
108 fm = 48 cm
Derefter hækles fm rundt i omg uden udt og med
striber til arb måler ca 12(13)14,5 cm fra hattens
midte. Hækl en hulrække til bånd således: 3 lm
(= 1.stm+1 lm), *spring 1 m over, 1 stm i næste
m, 1 lm* gentag *-* omg ud, slut med en km i 2
lm. Hækl 2 omg fm.
Skygge: hækl 1 udt i hver 4.m (= 2 fm i samme m) = 126(127)135 fm. Hækl 3 omg fm,
uden udt. På næste omg hækles 24(25)27 udt
jævnt fordelt på omg = 150(152)162 fm.
Hækl 3 omg fm uden udt.
Muslingekant: Skift til fv 3 og hækl muslingekant således: hækl 1 fm, spring 2 m
over, *5 stm i næste m, spring 2 m over,
1 fm*, gentag *-* afslut med 5 stm i næste m, 1 km i fm. Bryd garnet og hæft.
Bånd: Hækl et bånd af lm med fv 3 og dobbelt garn, ca 70(80)90 cm langt. Bryd garnet
og hæft. Træk båndet igennem hulrækken.
Vaskeanvisning: Se banderolen.
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