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Clutch

Design: Schachenmayr Designteam
Sværhedsgrad: Let
Størrelse:
ca. 28 x 13 cm
Materialer
Schachenmayr Maki Cotton, 150 g pr. ngl
1 ngl i farve 00086 (ocean mouliné)
Hæklenåle 5 mm og 6 mm
Uldnål til at hæfte ender
Hæklefasthed:
I grundmønster med hæklenål 6 mm: 12 m og 11 omg = 10 cm
x 10 cm.
Passer hæklefastheden ikke, så prøv med tykkere eller tyndere
hæklenål.
Forkortelser:
m = maske(r)
fm = fastmaske(r)
km = kædemaske(r)
lm = luftmaske(r)
lm-kæde = luftmaskekæde
rk = række
omg = omgang
stgm = stangmaske(r)
sm = sammen
Grundteknikker
Grundmønster 1
Hækl en lm-kæde. M-antal er deleligt med 2. Luk til omg med 1 km og hækl som følger:
1. omg: Hækl 1 yderligere lm, hækl 2 m sm (=stik nålen ind i 1. lm fra nålen og hent en løkke, stik ind i følgende lm og hent en løkke. Nu er 3 løkker
på nålen. Tag en omslag på nålen og træk den igennem alle 3 løkker), *hækl 2 fm sm (= hent en løkke fra sidste indstikssted, stik ind i følgende lm
og hent en løkke. Nu ligger 3 løkker på nålen. Tag en omslag på nålen og træk igennem alle 3 løkker)*, gentag *-*. Slut omg ved at hente 1. løkke fra
sidste indstikssted og 2. løkke fra sidste lm. Fortsæt næste omg uden overgang.
2. omg: Hækl 2 fm sm, idet 1. løkke hentes fra sidste indstikssted (= sidste lm) og 2. løkke hentes fra 1. m af 1. omg (spring lm fra begyndelsen af 1.
omg over), *hækl 2 fm sm idet 1. løkke hentes fra sidste indstikssted og 2. løkke fra følgende indstrikssted*, gentag *-*.
Gentag 2. omg.
Bemærk: I opskriften markeres alle lm og fm blot som m.
Opskrift
Hækl 69 lm med hæklenål 6 mm og hækl grundmønster i omg = 68 m. Efter 13 omg fra opslagskant, hækl 1 omg fm idet der hækles 1 lm før 1. fm
og omg lukkes med 1 km i den 1. fm.
Til lommeklap, hækl videre frem og tilbage i rk som følger:
1. rk: 3 lm som erstatter 1 stgm,*2 stgm i næste fm, spring 1 m over*, gentag *-* yderligere 15 gange, slut med 1 stgm i følgende fm = 34 m.
2. rk: 3 lm som erstatter kant-stgm, hækl 2 stgm mellem de to stgm af forrige rk, i slutningen af rk hækl 1 stgm i øverste lm af kant-stgm.
Gentag 2. rk yderligere 4 gange.
Bryd garnet og hæft enden.
Montering
Sy den nedre kant sammen med kastesting. Til bindebånd, hækl en ca. 110 cm langt lm-kæde med hæklenål 5 mm, læg den dobbelt og knyt den på
tasken i midten af lommeklappen.
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