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Skrubbebånd i Creative Bubble
Hæklenål:
Garn:
Størrelse:
Hækleforklaringer:

4,5 mm
Creative BUBBLE 50 g, (383208/002)
ca. 11x80 cm
st = stangm.
lm = luftmaske

Første st på omg erstattes med 2 lm på alle omg
Slå 19 lm op løst med hæklenål 4,5 mm. Hækl i 3. lm fra nålen (første 2 lm = første st) hækle 16 st.
Omg 2: 17 st.
Omg 3: 3 st, *2 lm, spring 2 st over, 1 st I næste m* gentag *-* 3 g, afslut med 2 st.
Omg 4: Hækle 17 st frem og tilbage til du har 5 meter garn tilbage.
Sidste 3 omg: 3 st, *2 lm, spring 2 st over, 1 st i næste m* gentag *-* 3 g, afslut med 2 st. Hækle 2 omg med 17 st. Hæft
ender

Hæklet skrubbevante i Creative Bubble
Hæklenål:
Garn:
Størrelse:
Hæklefoklaring:

3,5 mm og 4,5 mm
Creative BUBBLE 50 gr, (383208/006)
ca. 24 cm
fm = fastmaske
st = stangm.
lm = luftmaske
km = kædemaske

Første fm på omg erstattes med 1 lm (gælder i kanten)
Slå 13 lm op løst med hæklenål 3,5 mm. Begynd at hækle i 2. lm fra nålen, 12 fm.
Hækl nu frem og tilbage i den bagerste maskebue til arbejdet er ca 18-19 cm langt.
Hækl sidste omg sammen med det første med km.
Hækl fm rundt den ene kant med hæklenål 4,5 mm: 1 fm, 2 fm i næste m, km i første fm på omg = ca 37 fm på omg
(se til at det er ujævnt maskeantal. Fortsæt at hækle rundt med fm til arbejdet er ca 11 cm. Spring 9 fm over (= hul for
tommelﬁngeren).
Fortsæt at hækle rundt til arbejdet er ca 16 cm, sæt en markør i hver side af vanten så at det er lige mange m på begge
sider.
*Hækl 1 fm, 2 fm sammen, 1 fm i hver m til det er 3 m tilbage inden markøren, 2 fm sammen, 1 fm* gentag *-* yderligere
1 g. 1 omg fm. Gentag disse 2 omg til det er 8 m tilbage. Sy det sidste sammen i toppen på vanten.
Tommelﬁnger: Hækl 13 fm rundt hullet til tommelﬁngeren er ca 6 cm. Klip garnet af og sy toppen sammen.
Hækl en strop i luftmasker, ca 15 cm lang, til at hænge op i.

