Stempelkandevarmer
Garn: COOP Bomuldsgarn 8/4, 100 % bomuld, 50 g = 170 m.
Størrelse: ca. omkreds 32 cm x højde 17 cm
Garnforbrug: 1 ngl fv 502014 hvid, 1 ngl fv 502013 creme, 1 ngl fv 407751 sand
Hæklenål: 4 mm
Hæklefasthed: 17 fastmasker m x 24 rk i bagerste lænke med dobbelt garn på hæklenål
4 mm = 10 x 10 cm.
Hækl 55 lm med dobbelt garn og sand (fv 407751). Brug af ind- og udvendig tråd af nøglet samtidig.
1.rk: (vrangsiden). Vend og start i 2. lm fra nålen, hækl 54 fm.
2.rk: Vend med 1 lm og hækl 54 fm i bagerste lænke af fm (= 1 rille).
Fortsæt med at hækle fm i bagerste lænke og vende med 1 lm.
3.-10. rk: Skift til natur (fv 502013), 8 rk fm (= 4 riller)
11.-12.rk: 2 rk fm med sand (fv 407751) (= 1 rille)
13.-32.rk: Skift til hvid (fv 502014) og hækl herefter 20 rk fm (= 10 riller)
33.-34.rk: Skift til sand (fv 407751), 2 rk fm (= 1 rille)
35.-36.rk: Skift til natur (fv 502013), 2 rk fm (= 1 rille)
37.-38.rk: Skift til sand (fv 407751), 2 rk fm (= 1 rille)
Kant: Hækl en kant på tværs af rillerne langs kanten i begge sider af varmeren.
1.rk: 1 fm i hver rk.
2.rk: Herefter hækles på denne måde for at kanten ikke bliver for løs: *3 fm, spring 1 fm
over*, gentag *-* og afslut med 2 fm.
Montering
Bånd: Hækl 4 stk bånd med sand således: 25 lm, vend og start i 2.lm fra nålen, 24 fm. Sy
et bånd fast 1,5 cm nede fra overkant og et bånd 4 cm oppe fra underkant, i hver side
af varmeren.
Brodér mønster med dobbelt garn og sand, vælg et udsnit efter diagrammet
(se diagram).
Man kan med fordel overføre broderiet ved at tegne motivet over på et stykke
pergament og sy efter diagrammet gennem papiret, som senere fjernes.
Design og opskrift: COOP / Jette Magnussen
Se opskrifter på kædernes hjemmesider.
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