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Planned Pooling
halstørklæde
Design: Jennifer Stiller
Sværhedsgrad: Middel
Størrelse kort halstørklæde:
Bredde: Ca. 25 cm
Længde uden frynser: Ca. 112 cm
Størrelse langt halstørklæde:
Bredde: Ca. 25 cm
Længde uden frynser: Ca. 165 cm
Materialer kort halstørklæde:
Schachenmayr Merino Extraﬁne 170 Color,
100 g pr. ngl
løbelængde 100 g = 340 m
2 ngl i farve 00082 (earth diamond)
Materialer langt halstørklæde:
Schachenmayr Merino Extraﬁne 170 Color,
100 g pr. ngl
løbelængde 100 g = 340 m
3 ngl i farve 00082 (earth diamond)
Kontrollér banderolerne og sørg for at arbejde
med samme partinr. i den enkelte farve.
Garnforbruget kan variere fra person til
person.
Hæklenål: 3,5 mm og uldnål til at hæfte ender
Hæklefasthed:
I grundmønster: 28 m x 26 rk = 10 cm x 10 cm.
Passer hæklefastheden ikke, så prøv med
tykkere eller tyndere hæklenål.
Forkortelser:
m = maske
fm = fastmaske
lm = luftmaske
km = kædemaske
omg = omgang
rk = række
Beskrivelse af "Planned Pooling":
Begynd med at se på garnets farveforløb
og bestem farverapporten. I garnet Merino
Extraﬁne er farverapporten lidt ﬂydende
i skiftet mellem farverne. Mål derfor de 3
første farverapporter, så de er lige lange.
Sæt markeringer på garnet, så du kan holde

øje med dem, når du
efterfølgende begynder at
hækle. Derefter hækles en
lm-kæde i en hel farverapport
i den farve, som er bestemt
som nr. 1. Man kommer
ikke til at hækle fm om hele
denne lm-kæde, da noget
af den bliver trævlet op, når
arbejdet er hæklet færdigt.
Fortsæt i grundmønster
med begyndelse i farven,
som du har bestemt som nr.
1. Halstørklædet på billedet
har farverapporten: gulgrøn,
khaki, lilla, khaki, gulgrøn,
petrol, lyseblå, grå, lyseblå,
petrol.
Grundmønster:
Begynd med at hækle en lmkæde som beskrevet ovenfor.
Vend, når farverapporten er
slut.
1. rk: 2 lm i fv. nr. 1 (svarer til
højden af fm), 1 fm i 3. lm fra
nålen. Derefter *1 lm, 1 fm om
lm-kæden (= på denne måde
får man samme højde som de
følgende rækker)*, gentag *-*
til farverapporten kommer
igen - ca. 26 cm i bredden.
Bredden og m-antallet af de
hæklede masker afhænger af
farverapporten, og derfor kan
der ikke gives et fast m-antal. Vend.
2. rk: (begynd på samme sted i
farverapporten, der hvor farve nr. 1 begynder)
2 lm, derefter *1 fm om næste lm, 1 lm*,
gentag *-* og slut med 1 fm om sidste lm på
rk. Vend.
3. rk: Begynd rk med 2 lm lidt før fv. nr. 1
i farverapporten (dvs. i sidste farve i hele
farverapporten på rk inden vending), derefter
*1 fm om næste lm, 1 lm*, gentag *-* og
slut med 1 fm om sidste lm på rk. Farverne
forskydes ½-1½ m til venstre i forhold til de
2 rk nedenfor (= rk som er hæklet på samme
måde). Dette for at det graﬁske mønster skal
opstå. Hvis det ikke passer med forskydningen,
trævl et par m op og hækl dem fastere eller
løsere. Vend.
Gentag 3. rk med forskydning på ½-1½ m i
farverapporten gennem hele arbejdet.
Hækl til arbejdet måler ca. 112 cm
(kort halstørklæde) eller 165 cm (langt
halstørklæde).

Montering:
Trævl de lm op i lm-kæden, som der ikke
hækles om i begyndelsen af tørklædet og
hæft enderne, så lm-kæden ikke går op. På de
korte sider fastgøres med 4 cm's mellemrum
19 cm lange frynser lavet af 8 tråde. Klip
trådene jævne til ca. 8 cms længde.
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