#LALACLUTCH

LALACLUTCH // MOLLY by MAYFLOWER
Str.:

16 x 24 cm

Forbug, ngl.:
Molly Fine fv 04:

2 ngl.

Hæklenål:

6 mm

Tilbehør

1 knap

Kvalitet:

NO. M18

Mayflower Molly Fine, 100 % uld.

Boblemaske: 5 sammenhæklede stgm. (den består af

1 rk: * 2 fm, 1 boblemaske* slut med 2 fm.

5 stgm, hvor der ikke trækkes igennem sidste gang, før til

2-3 rk: 1 fm i hver m.

sidst, hvor der trækkes igennem alle m på en gang).
Gentag rk 1-3 til du har 11 rk med bobler, slut med 1 rk fm.
Frontstykke:
Slå 30 lm op, start i 2 m fra nålen og hækl 1 rk med fm. (29

Nu skal der hækles en pæn kant med fm rundt om hele

fm)

stykket, 1 fm for hver m og 1 fm for hver rk, hækl 2 fm i
hjørnerne

1 rk: *2 fm, 1 boblemaske* slut med 2 fm.

Slut med 1 km i første m.

2-3 rk: 1 fm i hver m.
Bryd garnet og hæft.
Gentag 1-3 rk til du har 7 rk med bobler, slut med 1 rk fm.
Sammenhækling:
Nu skal der hækles en pæn kant med fm rundt om hele

Hækl nu de 2 sider sammen således: Læg front og bag-

stykket, 1 fm for hver m og 1 fm for hver rk, hækl 2 fm i

stykke vrang mod vrang., med frontstykket øverst.

hjørnerne
Slut med 1 km i første m.

Start i masken efter km på det lille stykke, tæl på det store
stykke 21 m ind og start her.

Bryd garnet og hæft.

Hækl km i bagerste maskeled hele vejen rundt til du når til
åbningen, slut med en km igennem begge maskeled.

Bagstykke + klap:

Du har nu hæklet de 2 sidestykker og bunden sammen.

Slå 30 lm op, start i 2 m fra nålen og hækl 1 rk med fm. (29

Bryd garnet.

fm)

