Ava - Makeuppung
No. 1028-204-9656

Niveau: Øvet
Hæklenål: 
3 mm
Størrelse:H - 15 cm
L - 25 cm
B - 4 cm
Materialer:25 cm lynlås, stoppenål,
maskemarkør og tålmodighed ;)
Køb dit garn her:
http://shop.hobbii.dk/ava-makeuppung

Forkortelser:
lm -luftmaske
m -maske(r)
fm - fastmaske
bml -hækl kun i bagerste maskeled
km - kædemaske
Garn:Rainbow Cotton 8/4
Light Grey (#016)- 1 nøgle
Black (#009)- 1 nøgle
Dark Red (#059)- 1 nøgle
Rose (#044)- 1 nøgle
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Side 1

Før vi begynder:
Denne makeuppung kræver, at du kender til flerfarvet hækling. Pungen hækles rundt i
omgange, så du arbejder kun fra retsiden.
Herunder kan du finde en vejledning til begyndere, hvor de mest vigtige ting bliver forklaret
trin for trin, så du kan lave denne pung. Men hvis du er en erfaren hækler, kan du springe
denne del over og gå direkte til den skrevne opskrift i slutningen af dette dokument. Mønstret
har et diagram til flerfarvet hækling, samt information om, hvordan du kan lave en pung i
forskellige størrelser.

Første trin - Luftmaskerække
1 - Sørg for, at du har en lang ende på cirka 60 cmsom du kan bruge senere.
Med en hæklenål størrelse 3 mmog Grey(gråt) garn hækles 126lm.

2 -Lav 1 km i første lm på luftmaskerækken, så du får en cirkel. Sørg for, at luftmaskerne
ikke er drejede. Lav 1lm.
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Andet trin - Flerfarvet hækling
Før du begynder at hækle efter diagrammet for flerfarvet hækling, kan du læse noget vigtig
information her.
1 -Ved flerfarvet hækling, hækler du med én farve og gemmer samtidig trådene fra de andre
farver under maskerne. TIP:sæt alle tråde til, når du starter på første omgang, som er helt
grå. På den måde vil alle masker på hele arbejdet være lige tykke.
Det vil sige, at du i dette trin tilføjer det sorte, røde og lyserøde garn, som vil forblive gemt
indtil du skal bruge dem.
Hvordan gøres det:Placér trådene som vist på det første billede og lav en fm i samme lm
som km. Stik nålen igennem, og vær sikker på, at du kommer under alle trådene som
tilføjes, slå om og træk løkken igennem, så du har 2 løkker på nålen. Slå om en gang til og
træk garnet igennem de 2 løkker på nålen. Indsæt en maskemarkør i den fm, du lige har
lavet, for at markere hvor omgangen begynder. Du skal flytte den hver gang du begynder på
en ny omgang.
Lav alle fm på denne måde, ellers vil du ende med at have trådene hængende løst på
bagsiden af arbejdet.
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Bemærk: Efter at have lavet et par fm, vil du måske bemærke, at arbejdet krøller en smule
og du kan se nogle af trådene, som skulle være gemt, mellem maskerne. Det er helt normalt,
men IKKE 
noget du gerne vil have. Det eneste du skal gøre, er at trække let i de gemte
garner, så de strammes. Du skal være opmærksom på dette og trække i garnerne hele
vejen, hvis det er nødvendigt. Det sværeste ved flerfarvet hækling er at have en jævn
hæklefasthed.

Før

Efter
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2 - Fra anden omgang og frem, skal du hækle i bagerste maskeled (bml). På den måde bliver
mønstret mere lige. Hvis du hækler igennem begge maskeled, vil mønstret begynde at
hælde mod højre.

3 - Den første omgang hækles udelukkende med grå, men fra anden omgang skal du skifte
farve midt i arbejdet.
Hvordan skiftes der farve: Stik nålen gennem bagerste maskeled som normalt, men i
stedet for at slå om og trække gennem de 2 løkker med samme garn, gør du det med garnet
i den farve, den næste maske skal have.
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4 - Når du hækler flerfarvet, kan du enten hækle rundt i en spiral uden at afslutte omgangen
eller du kan afslutte omgangen. Det er helt op til dig, hvilken metode du foretrækker. Hvis du
ikke ved hvordan du skal afslutte en omgang, kan du følge den nemme instruktion herunder.
Hvordan afsluttes og startes en omgang: Hækl en km igennem begge løkker på den
første m på omgangen, 1 lm (tælles aldrig med som en maske), hækl den første fm på
omgangen i bml i samme maske, som du hæklede km i.
Bemærk: Vær opmærksom på at du har skiftet farve, før du afslutter, hvis den første maske
på næste omgang er i en anden farve end den sidste m på den nuværende omgang.

Nu kan du begynde at hækle efter diagrammet, hvor du bruger alle de instruktioner du her
har fået, så du kan lave denne søde makeuppung.
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Diagrammet
Hver firkant svarer til 1 fm i sin repræsentative farve.
Valgfrit:Du kan vælge at afslutte med en sidste omgang med km i grå, så der laves en fin
kant. Du kan også lave hvilken som helst kant du foretrækker eller helt udelade den.

Arbejdet som bliver vist i denne vejledning er lavet ved at gentage mønstret 7 gange i
bredden og 3 gange i højden. Derudover hækles der en omgang kun med grå i begyndelsen
og slutningen, samt en sidste omgang med kædemasker for at lave en fin kant.
VIGTIGT:Hvis du vil lave en anden størrelse end den som bliver vist i denne opskrift, så
gentag mønstret så mange gange du vil og sørg for, at du også tilpasser antallet af lm i første
omgang og længden på trådenden.
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- Du kan også bruge dette mønster til et helt andet projekt (en indkøbstaske, en clutch, pude,
kurv osv.). Vær opmærksom på, at du også tilpasser garnet efter hvilken slags projekt du vil
lave, da det garn jeg bruger her, måske ikke passer til dit projekt.
Gentagelse af mønstret

Tredje trin - Bunden
Når du er færdig med at hækle det flerfarvede mønster, skal du klippe tråden og hæfte
ender, hvis du da ikke allerede har gjort det hen ad vejen. Nu syr du luftmaskerne fra første
omgang sammen ved at bruge trådenden du efterlod i begyndelsen.
Hvordan gør du det:vend arbejdet om på vrangen, tag fat i trådenden så du kan finde den
første maske. Læg nu maskerne fra første omgang oven på hinanden så hver maske ligger
pænt ved siden af hinanden med den første maske i den ene ende. Tag stoppenålen og
begynd at sy, og sørg for at trække tråden 2 gange igennem første m, så den er godt hæftet.
Fortsæt med at sy i samme retning. Når du er nået hen til sidste m, trækkes garnet igen 2
gange gennem sidste maske, lav en knude og hæft godt af.
Hæft de sidste tråde, vend pungen om på retten og du har nu en sød, lille pung.
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Du kan bruge pungen som den er, men det er rart gøre pungen lidt bredere i bunden, så den
er mere stabil og nemmere at bruge. Herunder viser vi, hvordan du kan lave en bund med en
bredde på godt 4 cm.
Hvordan gør du det: med vrangen ud tages det ene hjørne i bunden af arbejdet og laves til
en lille trekant ved at måle på tværs. Sørg for, at trekanten er ret og hver side er lige lang.
Når du måler stykket på tværs med et målebånd, skal den måle 4 cm. Det er her du skal sy.
Træk garnet igennem den første maske 2 gange og sy op og ned gennem begge lag til du er
fremme ved sidste maske på den anden side. Træk garnet igennem masken 2 gange. Så syr
du tilbage, op og ned, til du er tilbage ved første maske. Slå en knude ved at trække garnet
gennem løkken og hæft godt af. Gentag i det andet hjørne. Hæft enderne og vend pungen
om på retten.
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Sæt lynlåsen i
Med sikkerhedsnåle sættes lynlåsen på plads. Sy den fast til pungen med en almindelig
synål og tråd. Du kan også sætte et for i pungen, hvis du gerne vil give den et mere
sofistikeret look.
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Skrevet opskrift
Lad et løst stykke garn på ca. 60 cm af det grå garn hænge.
Lav 126 lmog saml til en cirkel med en km i første lm.
1. omgang:1 lm, tilføj det sorte, røde og lyserøde garn og indsæt en maskemarkør i første
m på omgangen (som er hæklet i samme m som km). Fortsæt med at hækle ifølge
diagrammet.
Du kan vælge enten at hækle rundt i en spiral eller afslutte hver omgang. Vælg den metode
du foretrækker.
Fra nu hækles der udelukkende i bagerste maskeled.
2.-29. omgang:Fortsæt med at hækle ifølge diagrammet på side 8.
30. omgang (valgfrit): Hækl 1 km i hver af de 126 m på omgangen, så du får en fin kant i
grå. Du kan også vælge at lave en anden kant, eller helt udelade den.
Klip tråden og hæft alle ender.
Sy bunden sammen som forklaret tidligere i opskriften.
Sy lynlåsen i pungen(du kan også sætte for i den).
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God fornøjelse!
The Story of a Mulberry
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