Hæklet bolero med sommerfugl
Hæklet bolero med sommerfugl
Sværhedsgrad •••••
Garn: COOP, Bomuld 8/4, 100% bomuld, 50 g = 170 m
Størrelse: 1 (2) 3 år 80 (86) 98 cl
Garnforbrug: 1 ngl af hver af farve: fv 1, fv 2
Overvidde: ca 52 (54) 57 cm
Længde: 19 (20) 21 cm
Hæklenål: 3 mm og 4½ mm.
Hæklefasthed: 21 stm i bredden og 12,5 rk 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.
Udt = udtagning: hækl 2 stm i samme m.
Indt = indtagning: hækl 1 km i 1.m, herefter 2 lm (= 1.stm). Hækl
indtil der er 1 m tilbage, vend.
Picot: *hækl 3 lm, 1 fm i 1.lm, 1 fm i næste m*, gentag *-*.
Diagram: hækl sommerfuglen med fv 2 efter diagrammet, der hækles en halv sommerfugl på hvert forstykke og en hel på ryggen
midt bag. Hækl resten af boleroen med fv 1, men træk samtidig tråden i fv 2 langs rækken og hækl stm
omkring, byt om på fv og hækl herefter på
samme måde sommerfuglens stm med fv
2 efter diagrammet.
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Bolero
Hækl 107(115)123 lm med hæklenål 3 og fv 1, begynd i den 3.m
fra nålen (de første 2 lm = 1.stm). Hækl frem og tilbage i stm =
95(103)111 stm, vend med 2 lm (= 1.stm). Inddel til ryg- og forstykker,
sæt en markering til hver side imellem 2 stm således: 20(22)24 stm til
hvert forstykke og 55(59)63 stm til ryggen. Hækl udt til bue midt for på
hvert forstykke, se diagrammet for den valgte str. Der hækles en halv
sommerfugl på hvert forstykke, på ryggen placeres sommerfuglen midt
bag. Der er nu 26(28)30 stm på hvert forstykke og 55(59)63 stm til
ryggen. Når der er hæklet 10(11)11 rk, deles til ærmegab og hver del
hækles for sig. Højre forstykke: undlad at hækle de sidste 5(5)6 stm
før side-markeringen, vend med 2 lm (= 1.stm). Næste rk: hækl indtil
der er 1 stm tilbage mod ærmegab, vend med 2 lm (= 1.stm). Begynd
samtidig indt til den skrå halsudskæring efter diagrammet, se den valgte str. Hækl 1 stm mindre på for hver rk = 12(13)14 stm til skulder.
Fortsæt lige op til arb måler ca 18(19)20 cm, se diagram.
Venstre forstykke: hækles som til højre forstykke, blot spejlvendt.
Ryg: begynd i 6.(6.)7.stm efter side-markering, hækl indtil der er
5(5)6 stm indtil side-markeringen i den anden side, vend. De næste
2 rk: hækl indtil der er 1 stm tilbage mod ærmegab, vend med 2 lm
(=1.stm) = 43(47)49 stm. Når arb måler ca 17,5(18,5)19,5 cm,
hækles 1 rk stm i hver side til skulder med de yderste 12(13)14 stm.
Montering: læg boleroen på de angivne mål mellem 2 fugtige håndklæder og lad tørre. Hækl ryggen og forstykkets skulder i hver side
sammen med fm. Ærmegabskanter: hækl 1 omg fm og herefter 1
omg picoter, se forklaring. Vær opmærksom på at kanten ikke strammer eller ﬂaner. Kant langs halsudskæring og forneden: hækl 1
omg fm og herefter 1 omg picoter. Følehorn: Hækl 2 følehorn med
dobbelt garn og fv 2 således: med hæklenål 4½ hækles 8(8)9 cm
lm. Sy et følehorn på hvert forstykke i hjørnet ved halsudskæring.
Bind en knude på følehornet.
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Diagram bolero
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Højre forstykke

Fv 1

Ryg
Midt bag

Venstre forstykke

Str 1 år
Str 2 år
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Fv 2

Str 3 år
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