Opskrift
Tasker

med PU læderbunde
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Hæklet i Go ha
- et sofistikeret og ndmades Couture
ele
med et lækkert to gant garn. Super blødt,
uch af noget meg
et delikat.
100% Akryl, 50
g/50 m.

Universale opskrifter
med PU læderbunde
Garnforbruget afhænger
af størrelsen på bunden
og ønsket højde på tasken
Hæklet med to tråde
F.eks. D 14 x H 22 cm: 150 g
Hæklefasthed: 17 fm/10 cm
MATERIALER
Base, Snøre, Top flap,
Metal lås, Skulderrem
Hæklenål: 4,0 - 4,5 mm
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FORKORTELSER
OG FORKLARINGER
lm
fm 		
km
vlm 		
1 fm udt		
*...*		

Luftmaske
Fastmaske
Kædemaske
Vendeluftmaske, vend derefter arbejdet.
Udtagning (2 fm i en m)
Det, der står imellem, gentages igennem 		
omgangen/rækken eller med tallet efter x.
(..)		 For enden af omgangen/rækken
		 - angiver antal masker i alt.

!

Hæklet med
to tråde.

Fastmaske mønsteret
En fastmaske har en retside og en vrangside - begge sider har hver sin charme.
Vores rygsæk er hæklet fra en fast base og der er det fastmaskens vrangside som bliver til vores forside.

Fastmaskens retside.

Fastmaskens vrangside.
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Taske med rund PU læderbund
1.)

Der startes i et vilkårligt hul med 1 fm og derefter 2 fm i de øvrige huller.
Afslut omgangen med 1 km i det første huls maske.

Herfra arbejdes der i spiral.
2.)
*1 fm*
Omgang 2 gentages til den ønskede højde er nået. F.eks. 22 cm.
Klip og hæft trådenderne.
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GARNFORBRUG
Hæklet med to tråde
F.eks. B 17 x H 17 cm:
150 g
Hæklefasthed: 15 fm/10 cm

Hæklet i Go hand
m
blødt og høj kval ades Cosy - et vidunderligt
itets bomulds m
ix, som holder
facon. 60% Bom
uld/40% Akryl,
50 g/100 m.

MATERIALER
Base, Snøre, Skulderrem
Hæklenål: 4,0 - 5,0 mm
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Taske med firkantet PU læderbund
1.)
2. - 3.)

Der startes i et vilkårligt sidehul med 1 fm,
derefter 2 fm i de øvrige sidehuller, og i ét hul i hvert hjørne laves der 4 fm.
Afslut omgangen med 1 km i det første huls maske.
Der hækles 1 fm i alle masker - på nær i ét hul i hvert hjørne hækles 1 fm udt.

Herfra arbejdes der i spiral.
4.)
*1 fm*
Omgang 4 gentages til den ønskede højde er nået.
Den viste taske er B 17 x H 17 cm.
OBS! Der hækles udtagninger på 2. og 3. omgang for at undgå, at siderne buer indad.

Kan hækles ble”,
elvet “dou
i Bohème V r i Cosy.
e
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2. og 3. omgang:
Udtagninger i hjørnerne på
1 fm udt.
kles
hæ
rne
i ét hul i hvert hjø

Ingen udtagninger i hjørnerne på 2. og
3. omgang:
1 fm i alle masker.
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Montering
Snøren uden metalstykkerne trækkes igennem tasken. Det kan være en fordel,
at bruge en hæklenål til at udvide hullet imellem maskerne, før snøren føres igennem.

D-ringe
Vi anbefaler at D-ringene hækles i horisontalt, for bedre fastgørelse og finish.

Hæklet skulderrem til rygsæk
Totallængde: 150 cm - eller den længde som ønskes (universal størrelse)
1.)
Slå 231 lm op, vend arbejdet.
(231)
2.)
Start i 2. maske fra nålen og hækl 230 fm, 1 vlm.
(230)
3.)
230 fm.
(230)
					
Omgang 3 gentages til den ønskede bredde er nået.
Remmen er nu klar til montering af metalspændet så den kan justeres i længden.

Montering af metalspænde og lobsterlås
For at remmen kan justeres i længden, skal der monteres et metalspænde.
Remmen føres igennem spændet.
Derefter føres den ene lobsterlås på i den ende hvor metalspændet er.
Det ene endestykke på den hæklede rem monteres omkring midterstykket
af metalspændet.
I den anden ende af remmen monteres endnu en lobsterlås.
D-ringene fra lobsterlåsene hækles på rygsækken
og O-ring hækles også på, oppe ved hanken.
Se eventuelt tegningen på forsiden af rygsækkens bagside.
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Godt at vide
Nål, størrelse og fasthed

LOT20201811

Hæklere, hækler meget forskelligt: nogle hækler med en
nål 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, der
hækler med en nål 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra vores
eget team, som har været med til at hækle.
Nøglen til at hækle en bestemt størrelse, handler mere om
hæklestilen end om størrelsen på nålen. Derfor anbefaler
vi altid et spænd af nål størrelser.

kvalitetsdesign i en unik stil

