Uden blitzlys

Kun en størrelse

Med blitzlys

Hovedomkreds:
56 cm i omkreds og 10 cm bredt.
PANDEBÅND
Hækl 12 lm med dobbelt garn og hæklenål
9 mm.
1.rk, vrangsiden:
1 stm i 4.lm fra nålen (= 2 stm), herefter
hækles 1 stm i hver m, vend = 10 stm.
2.-26.rk:
3 lm (= 1.stm), 1 stm i hver m, vend = 10 stm.
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Hækling
Design af Laura Bain

Sammenhækling:
Fra vrangsiden hækles 1.og 26.rk sammen
med fm gennem begge masker. Hækl 1 lm,
herefter 1 fm i hver stm = 10 fm. Bryd garnet.

Dette skal du bruge:
RED HEART® Reflective®
2 ngl fv 08671 neon green
eller fv 08884 peacock.
Hæklenål: 6,5 og 9 mm.
Stoppenål.

MONTERING
Fra retsiden med dobbelt garn og hæklenål
6,5 mm, hækles 1 omg fm langs hver side af
pandebåndet. Vær opmærksom på at fm
ikke strammer eller flaner, afslut med 1 km i
første fm.
Bryd garnet. Hækl en kant på samme
måde langs den anden side og hæft ender.

HÆKLEFASTHED:
10 m og 5 rk i stangmasker
med dobbelt garn og
hæklenål 9 mm = 10 x 10 cm.
Hvis hæklefastheden ikke
passer, prøves med tyndere
eller tykkere hæklenål.

RED HEART®
Reflective ®
Art. 9809820
løbelængde
80 m/100 g ngl.

Behageligt pandebånd
og ørevarmer
Pandebåndet er nemt at hækle. Garnet har
en tråd der reflekterer lyset, når du er i
nærheden af blitzlys eller billygter og vil
ses i mørket, se begge fotos.

fv 08884 peacock

Med blitzlys

FORKORTELSER
fm = fastmaske; fv = farve;
km = kædemaske; lm = luftmaske;
m = maske(r); ngl = nøgle;
omg = omgang(e); rk = række(r);
stm = stangmaske.
fv 08671 neon green

OBS: Printes som A4 format, liggende.
Find flere ideer og inspiration på: www.redheart.de
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