HÆKLEOPSKRIFT

Esmeralda
Balaclava

Design: Caroline Edal, Tarda Studio | Hobbii Design
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MATERIALER

1 (1) 1 nøgle Divina fv Powder Blue (20)
1 (1) 1 nøgle Divina fv Curry (31)
1 (1) 1 nøgle Divina fv Rose (11)
1 (1) 1 nøgle Divina fv Primrose (32)
1 (1) 1 nøgle Divina fv Dusty Violet (19)
1 (1) 1 nøgle Diablo Glitter fv Yellow Ochre
Gold (18)

STØRRELSE
S (M) L

MÅL

Længde: 32 (34) 36 cm
Bredde: 18 (20) 22 cm

OPSKRIFTSINFORMATION

Esmeralda Balaclava holder dig varm i de
kolde vintermåneder. Med udgangspunkt i et
farverigt camouflageprint med et glitter-twist,
bliver looket unikt og moderne.

Hæklenål 3,5 mm

GARNKVALITET
Divina, Hobbii
65% Alpaka, 25% Polyamid, 10% uld
50 g = 150 m
Diablo Glitter, Hobbii
37% Akryl, 31% Polyamid, 28% Mohair, 4%
Polyester
25 g = 205 m

HASHTAGS TIL SOCIALE MEDIER
#hobbiidesign #hobbiiesmeralda

HÆKLEFASTHED

10 x 10 cm = 15 m x 10 r (stangmasker)

FORKORTELSER

stgm = stangmaske
m = maske
lm = luftmaske
nm = næste maske
*...*x = gentag x gange
km = kædemaske

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

INFO OG TIPS

Esmeralda Balaclava er opbygget af en hoveddel med tilhørende ribkant og hals-ribkant.
Ved farveskift kan det være en fordel nogle steder at have beholdt forrige farve under den nye
farve mens der hækles. Dette er dog ikke et must.
Vær ved omgangens start opmærksom på, at 1. stgm i en række erstattes med 2 lm.

HOVEDDEL
Slå 20 (25) 30 luftmasker op.
Række 1-10: *Opstart med 2 lm og hækl 1 stgm i nm. Lav 1 stgm i hver m* x10. Bryd garnet
(Diagrammerne herunder viser tidspunkter for farveskift)

Diagram (S)
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Diagram (M)

Diagram (L)

Opstart i første m i første række af firkanten med *2 lm. Hækl 1 stgm i hver m langs 3 af
siderne rundt på firkanten. (På kantside 1 og 3 hvor stgm er sidevendte, stikkes hæklenålen
ind imellem selve stangmasken. Dette gøres 2 gange pr. stgm) Skift retning når sidste
kantside er hæklet. *
Gentag fra * til * i 20 r.
Opstart i 21. r med 2 lm. Lav 1 stgm. *Hækl 2 stgm i 1 m*x2. Lav 1 stgm i hver m indtil der er
3 m tilbage. *Hækl 2 stgm i 1 m*x3. Afslut med 18 (20) 22 luftmasker og forbind til modsatte
kant med en km.
Diagram (S)
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Diagram (M)

Diagram (L)

RIBKANT
Opstart Powder Blue (20) i førnævnte km med 7 lm. Skift retning ved at springe den m
tættest på hæklenålen over og hækl fm i alle resterende lm. Fastgør ribkanten til kanten af
hoveddelen ved at føre nålen igennem 2. tætteste m i kanten og lav 1 km. Spring herefter
endnu en maske over og lav 1 km i nm.
*Vend arbejdet og skift retning igen. Spring de 2 km over og arbejd i den første maske i
hals-ribkanten. Hækl fm i den bagerste løkke i maskerne til og med næstsidste maske. I den
sidste m hækles fm igennem begge løkker af masken. Lav en lm, vend arbejdet og skift
retning. Før nålen i 2. maske fra nålen i bagerste løkke og fortsæt med fm i hver m. Fastgør
ribkanten til kanten af hoveddelen på samme måde som før. *
Gentag fra * til * hele vejen rundt om hoveddelen.
Fastgør ribkantens ender ved at vende arbejdet på vrangsiden. *Før hæklenålen igennem
masken på modsatte side og lav km. *
Gentag fra * til * hele rækken op.
Klip snoren og før den igennem løkken som afslutning.
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HALS-RIBKANT
Opstart Primrose (32) et sted i halsåbningen. Hækl 18 lm. Skift retning ved at springe den m
tættest på hæklenålen over og hækl fm i alle resterende lm.
Fastgør ribkanten til kanten af hoveddelen ved at føre nålen igennem nm i kanten og lav en
km. Spring herefter over en m i kanten og stik endnu en gang hæklenålen i nm og lav km.
*Vend arbejdet og skift retning igen. Spring de to km over og arbejd i den første maske i
hals-ribkanten. Hækl fm i den bagerste løkke i maskerne til og med næstsidste maske. I den
sidste m hækles fm igennem begge løkker af masken.
Lav en lm, vend arbejdet og skift retning. Før nålen i 2. maske fra nålen i bagerste løkke og
fortsæt med fm i 10 m. Vend arbejdet og skift retning. Hækl på samme måde fm i den
bagerste løkke i maskerne til og med næstsidste maske igen. I den sidste m hækles fm
igennem begge løkker af 1 m som før.
Lav en lm, vend arbejdet og skift retning. Før nålen i 2. maske fra nålen i bagerste løkke og
fortsæt med fm i hver m og fastgør ribkanten til kanten af hoveddelen ved at føre nålen
igennem nm i kanten. Lav en km. Spring herefter over en m i kanten og stik endnu en gang
hæklenålen i nm og lav km.
*Vend arbejdet og skift retning igen. Spring de 2 km over og arbejd i den første maske i
hals-ribkanten. Hækl fm i den bagerste løkke i alle maskerne til og med næstsidste maske. I
den sidste m hækles fm igennem begge løkker af masken.
Lav en lm, vend arbejdet og skift retning. Før nålen i 2. maske fra nålen i bagerste løkke og
fortsæt med fm i hver m og fastgør ribkanten til kanten af hoveddelen ved at føre nålen
igennem nm i kanten og lav en km. Spring herefter over en m i kanten og stik endnu en
gang hæklenålen i nm og lav km. *x2 * gentag fra * til * omgangen ud.
Fastgør ribkantens ender ved at vende arbejdet på vrangsiden. *Før hæklenålen igennem
masken på modsatte side og lav km. *
Gentag fra * til * hele rækken op.
Klip snoren og før den igennem løkken som afslutning. Hæft ender til sidst.

God fornøjelse!
Caroline Edal, Tarda Studio
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