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Taske
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MATERIALER

2 nøgler Rainbow Cotton 8/8, farve 052
1 nøgle Rainbow Cotton 8/8, farve 055
1 nøgle Rainbow Cotton 8/8, farve 024
1 nøgle Rainbow Cotton 8/8, farve 051
Hæklenål 4 mm
Lynlås 30 cm
2 magnetknapper 20 mm i diameter
Maskemarkører
Synål
Sytråd

GARNKVALITET

STØRRELSE
Onesize

MÅL

Højde: 33 cm
Længde: 29 cm

OPSKRIFTSINFORMATION

Tasken laves i flerfarvehækling og
hækles rundt.

HASHTAGS TIL SOCIALE
MEDIER

Rainbow Cotton 8/8, Hobbii
100% bomuld / 50 g = 75 meter

#hobbiifriends #hobbiiestelle

FORKORTELSER

http://shop.hobbii.dk/estelle-taske

KØB GARNET HER

m - maske
km - kædemaske
fm - fastmaske
bml - bagerste maskeled
lm - luftmaske

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål til opskriften, er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk.
Oplys opskriftens navn og nummer.
Rigtig god fornøjelse!
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Opskrift

FØR VI BEGYNDER
Tasken hækles rundt i omgange, så du arbejder hele tiden fra retsiden.
I denne vejledning finder du en trin for trin-beskrivelse, der tager dig igennem de vigtigste
dele, når du skal lave tasken. Hvis du er en erfaren hækler, kan du dog springe direkte til den
skrevne opskrift i slutningen af dette dokument. Opskriften indeholder også et diagram til
flerfarvehækling.

FØRSTE TRIN – LUFTMASKERÆKKE + BUND
1 - Med hæklenål størrelse 4 mm og Vanilla-garn hækles 51 lm.
Taskens bund laves ved at hækle 2 omgange omkring luftmaskerækken.

1. OMGANG: Tilføj farver (coral, mint og sunny yellow), 2 fm i den anden lm fra nålen, 1 fm i
hver af de næste 48 m, 4 fm i næste maske, 1 fm i hver af de næste 48 m, 2 fm i næste
maske, km i bml på omgangens første fm. (i alt 104 m)
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BEMÆRK: I flerfarvehækling hækler du med én farve og gemmer samtidig de andre tråde
inden i maskerne. Du tilføjer dem nu, hvor du begynder på bundens første omgang, der
udelukkende hækles i Vanilla. På den måde bliver arbejdet lige tykt over det hele.
Sådan tilføjes de forskellige trådfarver: find den anden lm fra nålen og placer trådene, der
skal tilføjes, som vist på det første billede. Stik nålen ind i luftmasken og vær opmærksom på
at komme under de farvede tråde, slå om arbejdstråden og træk omslaget igennem, så du
har to løkker på nålen. Slå om igen og træk omslaget igennem de to løkker, så du nu har lavet
din første fm. Lav endnu en fm i samme luftmaske, på samme måde.
Pilen viser, hvor den anden luftmaske er.

Fortsæt med at lave fm ifølge
instruktionerne for omgangen.

Bemærk: Når du har lavet et par fm, vil du måske bemærke, at arbejdet krøller lidt, og du
kan se nogle af trådene, som skulle have været gemt. Det er helt normalt, men det er ikke
sådan, du vil have, det skal se ud. Det eneste, du skal gøre, er at trække i de skjulte tråde, så
arbejdet flades ud, og maskerne strammes sammen (dog ikke alt for meget). Du skal være
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opmærksom på dette og trække i trådene, når det er nødvendigt. Det sværeste ved
flerfarvehækling er at holde en jævn fasthed.
Sådan skal det se ud:
Billedet til venstre viser retsiden, og billedet til højre viser vrangsiden.

For at afslutte omgangen skal du lave en km i bml på rækkens første fm.
Sådan gøres det: Find bml på den første fm, stik nålen ind, slå om og træk direkte igennem
den løkke, som du allerede har på nålen.
Den øverste pil viser det bagerste maskeled, og den nederste pil viser det forreste
maskeled
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Ved omgangens afslutning og efter at have hæklet alle 104 fm omkring luftmaskerækken og
samlet omgangen, skal arbejdet se således ud:

2. OMGANG: 1 lm (tæller ikke som en maske), 2 fm i samme m som km, 2 fm i næste m, 1 fm
i hver af de næste 48 m, 2 fm i de næste 4 m, 1 fm i hver af de næste 48 m, 2 fm i de næste 2
m. (i alt 112 m)
Her fra anden omgang og fremefter hækler du udelukkende i bagerste maskeled på
maskerne. Fortsæt som du gjorde på den foregående omgang og følg instrukserne ovenfor.
Husk at trække i de skjulte tråde om nødvendigt, så arbejdet holdes lige og stramt.
Ved omgangens afslutning skal det gerne se sådan ud:
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Bemærk: Herfra kan du vælge enten at hækle rundt i en spiral uden at samle omgangene,
eller du kan samle omgangene - det kan du gøre, som du foretrækker. Uanset hvad du
vælger, skal du placere en maskemarkør i den første fm på omgangen, så det er tydeligt, hvor
omgangen begynder, og flytte den, når du begynder på en ny omgang.

ANDET TRIN – DIAGRAM TIL FLERFARVEHÆKLING
Før du begynder at følge diagrammet til flerfarvehækling, vil jeg lige give dig et sidste tip:
De to omgange i bunden blev kun hæklet i en enkelt farve, men herfra skal du lave farveskift
midt i arbejdet.
Sådan laves farveskiftene: Stik nålen ind i bml som normalt, men i stedet for at slå om og
trække igennem de 2 løkker med den samme tråd, så gør du det med den farve, den næste
maske skal have.
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Nu kan du begynde at følge diagrammet og anvende det, du har læst indtil nu, for at lave
denne søde taske.
Valgfrit: Du kan vælge at afslutte med en sidste omgang i omvendte fastmasker, også kaldet
som krebsemasker, i Sunny Yellow for at få en fin kant. Du kan lave en hvilken som helst
kant, du foretrækker, eller slet ingen.

DIAGRAMMET
- Hver firkant udgør 1 fastmaske i den respektive farve. Alle masker hækles i bagerste
maskeled.
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TREDJE TRIN – AFSLUTNING AF TASKEN
Klip trådene over og hæft enderne, hvis du ikke allerede har gjort det løbende.
Selvom det er en taske med ombuk, vi er i gang med at lave, så er der andre muligheder, når
du når hertil:
1 - Du kan sy lynlåsen eller magnetknapperne på til lukning af tasken, tilføje nogle stropper
(hæklede, i læder, i stof ...) og bruge den som mulepose.
2 - Du kan sy lynlåsen på og bruge den som projekttaske. Du kan endda lave mange i
forskellige farver og have dine hækle-/strikke-IGVA’er organiseret og omhyggeligt opbevaret i
de smukke tasker. Der kan være ret mange oldemorsfirkanter i dem :)
Påsyning af lynlåsen
Sæt lynlåsen fast med sikkerhedsnåle. Sy den på tasken med en almindelig synål og tråd. Du
kan også komme for i tasken og dermed give den en ekstra smuk finish.

Påsyning af magnetknapperne
For at lave den ombukkede del af tasken skal du sy magnetknapperne på. Begynd med at
ombukke den øverste del af tasken. Du kan lave ombukket så stort, du ønsker, men jeg
synes, at en tredjedel af tasken giver nogle pæne proportioner. Og så skal du beslutte, hvor
magnetknapperne skal sidde. Jeg vil foreslå, at du placerer dem helt ude ved siderne på
tasken. Du skal sikre dig, at begge dele af knappen og begge knapper er placeret ud for
hinanden.
Du kan bruge knappenåle til at holde dem på plads eller maskemarkører til at angive, hvor
du vil sy dem på. Så skal du bare sy dem på med almindelig synål og tråd.
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Når du har gjort det, er tasken færdig. Du kan også sy en rem på (hæklet, i læder, i stof ...) og
lave den til en skuldertaske, blot som eksempel.

SKREVET OPSKRIFT
Med Vanilla-garn laves en luftmaskerække med 51 lm
Bunden
Taskens bund laves ved at hækle omkring luftmaskerækken. Der hækles 2 omgange, som
udgør bunden.
1. omgang: Tilføj farver (coral, mint og sunny yellow), 2 fm i den anden lm fra nålen, 1 fm i
hver af de næste 48 m, 4 fm i næste maske, 1 fm i hver af de næste 48 m, 2 fm i næste
maske, km i bml på omgangens første fm. (i alt 104 m)
Herfra hækles der udelukkende i maskernes bagerste maskeled.
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2. omgang: 1 lm (tæller ikke som en maske), 2 fm i samme m som km, 2 fm i næste m, 1 fm i
hver af de næste 48 m, 2 fm i de næste 4 m, 1 fm i hver af de næste 48 m, 2 fm i de næste 2
m. (i alt 112 m)
Bemærk: Herfra kan du vælge enten at hækle rundt i en spiral uden at samle omgangene,
eller du kan samle omgangene - det kan du gøre, som du foretrækker.
Ifølge diagrammet
Hækl i maskernes bagerste maskeled.
1.-38. omgang: Hækl mønstret som vist i diagrammet.
39. omgang (valgfri): Hækl en omvendt fastmaske i hver af de 112 masker i farven Sunny
Yellow for at afslutte med en fin kant. Du kan lave en anden kant eller slet ingen.
Klip trådene over og hæft enderne.
Afslut tasken med at sy lynlåsen og magnetknapperne på som beskrevet ovenfor.
God fornøjelse!
The Story of a Mulberry
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