Navne ranke
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

•

3 nøgler bomuldsgarn i de ønskede farver

Forkortelser
Fm = fastmasker
Lm = luftmasker
()= angiver omgangens samlede maskeantal

Vimpel
Slå 2 lm op
1. 3 lm i 2. m fra nålen (3)
2. 1 fm i hver m (3)
3. 2 fm i første m, 1 fm, 2 fm i sidste m (5)
4. 1 fm i hver m (5)
5. 2 fm i første m, 3 fm, 2 fm i sidste m (7)
6. 1 fm i hver m (7)
7. 2 fm i første m, 5 fm, 2 fm i sidste m (9)
8. 1 fm i hver m (9)
9. Skift farve. 2 fm i første m, 7 fm, 2 fm i sidste m (11)
10. 1 fm i hver m (11)
11. -18. fortsæt som hidtil; skiftevis én række, hvor der tages en fm ud i første og sidste m
på rækken, efterfulgt af en række, hvor der hækles 1 fm i hver m. Til sidst skal du have
19 fm på rækken.
Hækl det ønskede antal vimpler. Klip snoren og hæft enderne og broder derefter de ønskede
bogstaver på vimplerne efter billedet på næste side. Hæft og klip enderne.

Snor til vimpel
Hækl 75 lm, herefter hækler du fm gennem alle fm på vimplerne (19 pr. vimpel) og afslut
med endnu 75 lm. Klip og hæft enderne.

