Dragt til Eva Solo karaffel
Hækleopskrift

Det formelle
Alle Hyggetantens designs er beskyttet af international copyright og er kun til personlig brug.
Dette betyder, at det er ulovligt at distribuere opskrifterne både på papirform såvel som
elektronisk form. Du må altså ikke sælge mine opskrifter, lægge dem op på internettet eller
oversætte til andre sprog, uden min godkendelse. Alle rettigheder er mine.
Det er tilladt at sælge de færdige produkter. Ved salg heraf skal der dog stå, at det er
Hyggetantens opskrift og design. Samtidig skal der linkes til min blog www.hyggetanten.dk
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@hyggetanten.dk

Det skal du bruge
•

Hæklenål nr. 3

•

Bomuldsgarn i de ønskede farver

Forkortelser
M = maske
Km = kædemasker
Lm = luftmasker
Hstgm = halvstangmasker
Stgm = stangmasker
*-* = gentag omgangen ud

Dragt
6 lm samles til en ring med en km
1.: 4 lm (=1 stgm + 1 lm), *1 stgm i ringen, 1 lm* fortsæt til der er i alt 12 stgm (inkl. de 3 lm fra
starten), 1 lm, afslut med en km i 3. lm fra starten.

2.: 3 lm, 1 stgm, 1 lm, 2 stgm i hvert mellemrum efterfulgt af 2 lm hele omgangen ud. Afslut med
en km i den 3. lm fra omgangens start.
3.: 3 lm, 2 stgm, 2 lm, *3 stgm i lm buen efterfulgt af 2 lm.* Afslut med en km i den 3. lm fra
omgangens start.
4.: 3 lm , 2 stgm, 2 stgm i lm buen. *1 stgm i alle maskerne og 2 stgm i lm buerne.* Afslut med en
km i 3. lm fra omgangens start.
5.: 2 lm, 1 hstgm i hver m omgangen ud. Afslut med en km i 2. lm fra omgangens start.
6.: Hele denne omgang hækles i bagerste maskeled. 3 lm, 2 stgm i samme m. *Spring to masker
over før du igen hækler 3 stgm i samme m.* Afslut med en km i 3. lm fra omgangens start.
7.-42.: 3 lm, 2 stgm ned i mellemrummet mellem stgm grupperne fra sidste omgang. *3 stgm i
hvert mellemrum mellem stgm grupperne fra sidste omgang.*
Hækl en 40 cm lang snor af lm. Lav en lm til at vende med og hækl derefter en fm i alle masker.
Klip og hæft enderne. Sno derefter snoren igennem den 7. række fra toppen og bind en sløjfe..

