by Permin
Lille kurv
STØRRELSE:
Omkreds ca. 56 cm, højde 7,5 cm
MATERIALER
Schachenmayr Cotton Jersey, 100 g nøgle
Farve 00036 (hummer) x 1 nøgle
1 hæklenål 8
1 uldnål
GRUNDTEKNIKKER
Hæklemønster, bund: Hækl fm efter diagram i omg
i spiral. Fortsæt med fm i spiral, dvs. at den lm der
normalt hækles i stedet for den 1. fm og km til slut
ikke forekommer.
Grundmønster:
Hækl omg i spiral i fm.
Bemærk: Kanten giver sig lidt i grundmønster, men det
udlignes, når den sidste omg er hæklet.
HÆKLEFASTHED
I grundmønster på hæklenål 8,0 mm: 10 m x 10 omg =
10 cm x 10 cm
Hvis hæklefastheden ikke passer, så prøv med en
ﬁnere eller grovere hæklenål. Hæklefastheden er vigtig
for størrelse på det færdige arbejde.
KURV
Beg. med 17 lm til bunden og hækl fm efter diagram i
omg i spiral. Den sorte pil viser omgangens første lm,
og tallene viser også starten af omgangen.
1. omg: Hækl fm som vist på hver side af lm = 34 fm.
Markér omg med en kontrastfarve eller maskemarkør.
På 5. omg tages ud til 56 fm.
Hækl videre som følger:
6. omg: Hækl fm i bagerste maskeled.
7. – 11. omg: Hækl i grundmønster.
Efter 11. omg hækles der yderligere 5 m i grundmønster. Afslut omg med 1 km i m fra beg. af
omg.
12. omg: Hækl 1 omg fm. Ca. på midten af en smal side stikkes nålen ind indefra og tråden
trækkes igennem, hækl 1 lm = 1. fm og i hver m hækles 1 fm. Omg afsluttes med 1 km.
MONTERING
Hæft alle enderne. Spænd kurven op, fugt den og lad den tørre.
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= 1 lm
= 1 fm
= 2 fm hækles i 1 m
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Forkortelser
fm = fastmaske (r)
km = kædemaske (r)
lm = luftmaske (r)
m = maske (r)
omg = omgang (e)
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Gratis mønster
Gratis stickbeskrivning
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