Timeless Poncho - Sultan
Materialer:
- Hæklenål nr. 4
- Cotton Kings Sultan
Mål/størrelse:
S/M: L: Ca. 55 cm fra hals til spids. B: Ca. 34 cm fra
hals og hen over skulderen.
L/XL: L: Ca. 63 cm fra hals til spids. B: Ca. 40 cm fra
hals og hen over skulderen.

Forbrug:
S/M: Ca. 250g (2 nøgler)
L/XL: Ca. 310g (2 nøgler)

Forkortelser:
Lm: Luftmaske
M: Maske
Fm: Fastmaske

Hæklefasthed: 10 x 10 cm = 21 m x 13 rk.

Stgm: Stangmaske
Brstgm: Bagfra relief stangmaske
Lm-bue: Luftmaske-bue
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Opskrift – Vejledning findes nederst i opskriften:
OBS: Der er hæklet udefra nøglen og ind. Ved endt nøgle startes der på nøgle 2 fra midten af nøglen, så
farverne nu går modsat.

1. Slå 126 lm op. Saml dem til en ring med 1 km. Lav 1 lm, og hækl fm omgangen rundt. Afslut
med 1 km. (126)
2. Lav 3 lm (erstatter 1.stgm). Hækl 1 stgm, 2 lm, og 2 stgm i samme m. Hækl 1 stgm i de næste
62. I næste m hækles ”2 stgm, 2 lm, 2 stgm”. Hækl 1 stgm i de sidste 62 m. Afslut med 1 km.
3. Lav km hen til lm-mellemrummet. Lav 3 lm (erstatter 1.stgm). Hækl 1 stgm, 2 lm, og 2 stgm i
lm-mellemrummet. Hækl 1 stgm i de næste 66 m. I lm-mellemrummet hækles ”2 stgm, 2 lm, 2
stgm”. Hækl 1 stgm i de sidste 66 m. Afslut med 1 km.
4. Lav km hen til lm-mellemrummet. Lav 3 lm (erstatter 1.stgm). Hækl 1 stgm, 2 lm, og 2 stgm i
lm-mellemrummet. Hækl ”2 stgm imellem de næste 2 stgm, spring 1 m over”. Gentag ”til” i alt
35 gange. Hækl ”2 stgm, 2 lm, 2 stgm” i lm-mellemrummet. Hækl ”2 stgm imellem de næste 2
stgm, spring 1 m over” Gentag ”til” i alt 35 gange. Afslut med 1 km.
5. Lav km hen til lm-mellemrummet. Lav 3 lm (erstatter 1.stgm). Hækl 1 stgm, 2 lm, og 2 stgm i
lm-mellemrummet. ”Hækl 2 stgm imellem 2 stgm fra forrige omgang”. Gentag ”til” i alt 37
gange. Hækl ”2 stgm, 2 lm, 2 stgm” i lm-mellemrummet. ”Hækl 2 stgm imellem 2 stgm fra
forrige omgang”. Gentag ”til” i alt 37 gange. Afslut med 1 km.
6. Lav km hen til lm-mellemrummet. Lav 3 lm (erstatter 1.stgm). Hækl 1 stgm, 2 lm, og 2 stgm i
lm-mellemrummet. ”Hækl 2 stgm imellem 2 stgm fra forrige omgang”. Gentag ”til” i alt 39
gange. Hækl ”2 stgm, 2 lm, 2 stgm” i lm-mellemrummet. ”Hækl 2 stgm imellem 2 stgm fra
forrige omgang”. Gentag ”til” i alt 39 gange. Afslut med 1 km.
7. Lav km hen til lm-mellemrummet. Lav 3 lm (erstatter 1.stgm). Hækl 1 stgm, 2 lm, og 2 stgm i
lm-mellemrummet. ”Hækl 2 stgm imellem 2 stgm fra forrige omgang”. Gentag ”til” i alt 41
gange. Hækl ”2 stgm, 2 lm, 2 stgm” i lm-mellemrummet. ”Hækl 2 stgm imellem 2 stgm fra
forrige omgang”. Gentag ”til” i alt 41 gange. Afslut med 1 km.
8. Lav km hen til lm-mellemrummet. Lav 3 lm (erstatter 1.stgm). Hækl 1 stgm, 2 lm, og 2 stgm i
lm-mellemrummet. ”Hækl 2 stgm imellem 2 stgm fra forrige omgang”. Gentag ”til” i alt 43
gange. Hækl ”2 stgm, 2 lm, 2 stgm” i lm-mellemrummet. ”Hækl 2 stgm imellem 2 stgm fra
forrige omgang”. Gentag ”til” i alt 43 gange. Afslut med 1 km.
9. Lav km hen til lm-mellemrummet. Lav 3 lm (erstatter 1.stgm). Hækl 1 stgm, 2 lm, og 2 stgm i
lm-mellemrummet. Hækl brstgm omkring de næste 90 m. Hækl ”2 stgm, 2 lm, 2 stgm” i lmmellemrummet. Hækl brstgm omkring de næste 90 m. Afslut med 1 km.
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10. Lav km hen til lm-mellemrummet. Lav 3 lm (erstatter 1.stgm). Hækl 1 stgm, 2 lm, og 2 stgm i
lm-mellemrummet. Hækl brstgm omkring de næste 94 m. Hækl ”2 stgm, 2 lm, 2 stgm” i lmmellemrummet. Hækl brstgm omkring de næste 94 m. Afslut med 1 km.

Størrelse S/m: Gentag fremgangsmåden som omgangene 4-10 i alt 5 gange. Hækl omgang 4-8 en
gang mere, og afslut med 1 omgang fm. I spidserne hækles 3 fm i lm-mellemrummet. Klip garnet
og hæft ender.

Størrelse L/XL: Gentag fremgangsmåden som omgangene 4-10 i alt 6 gange. Hækl omgang 4-8 en
gang mere, og afslut med 1 omgang fm. I spidserne hækles 3 fm i lm-mellemrummet. Klip garnet
og hæft ender.

Ønsker du at hækle den større, fortsættes blot med mønsteret til du har den ønskede størrelse.

Vejledning:
Omgang 1:

1. Slå 126 lm op. Saml dem til en ring med 1 km.
Lav 1 lm, og hækl fm omgangen rundt. Afslut
med 1 km. (126)
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Omgang 2:

1. Lav 3 lm (erstatter 1.stgm).

2. Hækl 1 stgm, 2 lm, og 2 stgm i samme m.
(Nålen markerer den maske)

3. Sådan.

4. Hækl 1 stgm i de næste 62.

5. I næste m hækles ”2 stgm, 2 lm, 2 stgm”.

6. Sådan.
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7. Hækl 1 stgm i de sidste 62 m. Afslut med 1 km
i den øverste af de 3 lm som omgangen
startede med.

8. Sådan.

Omgang 3:

1. Lav km hen til lm-mellemrummet.

2. Lav 3 lm (erstatter 1.stgm). Hækl 1 stgm, 2 lm,
og 2 stgm i lm-mellemrummet.

3. Hækl 1 stgm i de næste 66 m. I lmmellemrummet hækles ”2 stgm, 2 lm, 2 stgm”.

4. Sådan.

Hobbii.dk - Copyright © 2018 - Alle rettigheder forbeholdes.

Side 5

5. Hækl 1 stgm i de sidste 66 m. Afslut med 1 km
i den øverste af de 3 lm som omgangen
startede med.

6. Sådan.

Omgang 4:

1. Lav km hen til lm-mellemrummet.

2. Lav 3 lm (erstatter 1.stgm). Hækl 1 stgm, 2 lm,
og 2 stgm i lm-mellemrummet.

3. Hækl 2 stgm imellem de 2 første stgm på
forrige række. Nålen her markerer hvor dine
2 stgm skal hækles.

4. Sådan.
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5. Spring 1 m over (2 stgm stolper), og hækl ”2
stgm imellem de næste 2 stgm, spring 1 m
over”.

6. Sådan.

7. Gentag ”til” i alt 35 gange.

8. Hækl ”2 stgm, 2 lm, 2 stgm” i lmmellemrummet.

9. Hækl ”2 stgm imellem de næste 2 stgm, spring 10. Sådan.
1 m over”.
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11. Gentag ”til” i alt 35 gange. Afslut med 1 km i
den øverste af de 3 lm som omgangen
startede med.

12. Sådan.

Omgang 5:

1. Lav km hen til lm-mellemrummet.

2. Lav 3 lm (erstatter 1.stgm). Hækl 1 stgm, 2 lm,
og 2 stgm i lm-mellemrummet.

3. ”Hækl 2 stgm imellem 2 stgm fra forrige
omgang”.

4. Sådan.
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5. Gentag ”til” i alt 37 gange.

6. Hækl ”2 stgm, 2 lm, 2 stgm” i lmmellemrummet.

7. Hækl 2 stgm imellem 2 stgm fra forrige
omgang”.

8. Sådan.

9. Gentag ”til” i alt 37 gange. Afslut med 1 km i
den øverste af de 3 lm som omgangen
startede med.

10. Sådan.
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Omgang 6:

Omgang 7:

Denne omgang er hæklet som omgang 5, men
med 39 gentagelser på hver side i stedet for 37.

Denne omgang er hæklet som omgang 5 og 6,
men med 41 gentagelser på begge sider.

Omgang 8:

Denne omgang er hæklet som omgang 5, 6 og 7,
men med 43 gentagelser på begge sider.

Omgang 9:

1. Lav km hen til lm-mellemrummet.

2. Lav 3 lm (erstatter 1.stgm). Hækl 1 stgm, 2 lm,
og 2 stgm i lm-mellemrummet.
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3. Nu hækles der brstgm omkring de næste 90
m. Nålen her markerer hvordan du skal ned
bagom masken.

4. Sådan.

5. Hækl ”2 stgm, 2 lm, 2 stgm” i lmmellemrummet.

6. Hækl brstgm omkring de næste 90 m.

7. Afslut med 1 km i den øverste af de 3 lm som
omgangen startede med.

8. Sådan.
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Omgang 10:

Denne omgang er hæklet som omgang 9, men
med 94 brstgm i stedet for 90 brstgm.
Omgang 11 og frem:

Gentag nu omgang 4 – 10. Dette gentages som
beskrevet i opskriften.

Rigtig god fornøjelse☺
De kærligste hilsener Hobbii.dk
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