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TOMMELFINGERVANTER I FASTMASKEMØNSTER MED DIAGONAL EFFEKT
Raggi (70% Uld ”Superwash”, 30% Polyamid. Nøgle ca 100 g = 150 m)
Gästrike 4 tr, Vinga
S(M)L
Ca 23(27)30 cm
Ca 75(100)125 g (A: fv 1505, B: fv 1507, C: fv 1518, D: fv 1502, E: fv 1519)
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HÆKLEFASTHED

Ca 8 m og 9 omg/rækker med hæklenål nr 5 = 5 cm
– Hvis ikke det passer så skift til finere eller grovere nål.

FASTMASKEMØNSTER

Denne teknink er en meget gammel teknink og kan udføres på forskelige måder. Vi har viderudviklet grundmønsteret ved
at anvende fastmasker for om og bag om maskestolpen på 5 forskelllige måder. Først hækler man med en stor hakkenål
og flere farver garn. Dette mønster hækles med alm hæklenål. Hæklingen bliver let tæt og tung. Derfor er det vigtig at
anvende en grov nål og elastisk garn. Træk derfor masken et stykke op af nålen og hold ved masken med højre langefinger
når garnet skal træækes igennem.

TIPS & RÅD

*Læs opskriften igennem før du påbegynder arbejdet, så kan du undgå spørgsmål undervejs.
*Marker den str. Du skal hækle med en farvet pen, så er det lettere at følge opskrifen.
*Hækl altid et prøvestykke først: Vi anbefaler at du hækler en en prøve på 6 x 6 cm for at se om du holder fastheden.
		
FORKORTELSER
km=kædemaske, fm=fastmaske, mb=maskebuen, fv=farve.
FORKLARING

Mønster: fastmaske foran og bagved maskestolpen. For at få disse mønstre til at gå op må maskeantallet være deleligt
med 4. Begge vanter hækles samtidigt for at få dem ens. Udtagning: Hækl 1 km forfra og 1 km bagfrai samme m.
Indtagning: Sæt hæklenålen i 1. og 2. m og træk garnet gennem dem begge.

MØNSTER (A)

OMG 1: *1 km forfra om maskestolpen, 1 fm bagfra om baskestolpen* gentag *_* hele omg. gentag omg 1 hele tiden.
Mønsteret forskydes automatisk.

MØNSTER (B)

Omg 1-4: *2 km forfra om maskestolpen, 2 km bagfra om maskestolpen*, gentag *_* hele omg.
Omg 5-8: *2 km bagfra om maskestolpen, 2 km forfra om maskestolpen*, gentag *_* hele omg.
Gentag omg 1-8 hele tiden. Mønsteret forskydes automatisk.

MØNSTER (C)

Omg 1: *3 km forfra om maskestolpen, 1 km om bagfra om maskestolpen*, gentag *_* hele omg.
Gentag omg 1 hele tiden. Mønsteret forskydes automatisk.

MØNSTER (D)

Omg 1-4: *4 km forfra om maskestolpen, 4 km bagfra om maskestolpen*, gentag *_* hele omg.
Omg 5-8: *4 km bagfra om maskestolpen, 4 km forfra om maskestolpen*, gentag *_* hele omg.
Gentag omg 1-8 hele tiden. Mønsteret forskydes automatisk.

MØNSTER (E)

Omg 1: *2 km forfra om maskestolpen, 2 km bagfra om maskestolpen*, gentag *_* hele omg.
Gentag omg 1 hele tiden. Mønsteret forskydes automatisk.

VANTER

Med hæklenål nr 5, laves 29(33)37 lm ganske løst, vend vrangsiden opad, begynd i 2 lm fra nålen, hækl 1 km i hver lm
om den øverste maskebue = 28(32)36 m. Sæt det sammen til en ring med 1 km, hækl rundt uden at afslutte omg med 1 km
i hver m bagfra om maskestolpen i 5(6)8 omg, fortsæt med mønster. Efter 9(9)10 omg begynder udtagningerne til
tommelfingeren. Sæt et mærke ved de 2 midterste m, tag 1 m ud på hver side af mærket. OBS! alle m i tommekilen hækles
med km forfra omg maskestolpen. tilpas mønsteret på m hver side af tommelkilen på begge sider. Gentag udtagningerne
på hver anden omg 3(4)5 gange med 2 m mere i tommelkilen hver gang. Hækl 1 omg efter sidste udtagning. Hækl 4(4)4 lm
ud overfor tommelkilen, spring over 8(10)12 m i tommelkilen. På næste omgde 4 lm med km i bagerste maskebue.
På omg derefter hækler man 2 m samme 2 gange for at rette maskeantalet igen. Hækl mønster som før til vanten er
21(24)26 cm. Fortsæt med km forfra om maskebuen over alle masker med indtagninger. Hækl 1 omg. Tag ind på følgende
måde: *5(6)7 km, hækl 2 m sammen*, gentag *-* hele omg. Fortsæt indtagningerne på hver omg men med 1 m mindre
mellem indtagningerne hver gang til der er 8 (8) 8 m tilbage. Hækl nu 2 og 2 m sammen hele omg. Bryd garnet og hæft
ender. Tommelfinger: Hækl 12(16)18 km rundt om tommelfingeren, tag 1 m ind på indersiden 0(2)2 gange = 12(14)16 m,
Hækl 4(5)6 cm, Hækl så 2 og 2 m sammen til der 4(4)4 m tilbage. Bryd garnet og hæft ender.

VASKERÅD

Strikkede/hæklede ting vaskes seperat og skånsomt, med vrangsiden udaf uden optisk blegemiddel. Undgå iblødsætning.
strækkes i form i våd tilstand. Skal ligge tørre.
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