HÆKLEOPSKRIFT

Touren
Bøllehat - Tour de France
Design: Stine Hoelgaard | Hobbii Design
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MATERIALER

2 (3) 3 nøgler Rainbow Cotton 8/8 Yellow (fv.
54)
eller
2 (3) 3 nøgler Rainbow Cotton 8/8, Dark Green
(fv. 22)
eller
2 (3) 3 nøgler Rainbow Cotton 8/8 White (fv. 01)
og 1 ngl Red (fv. 58) til prikker
Bemærk! Hvis der hækles 2 bøllehatte i
samme farve, bruges 4 (5) 5 ngl garn.
Af et nøgle rødt garn kan der hækles ca.
14-15 prikker, og der bruges ca. 12 prikker
til en hat.
Hæklenål 4 mm
Nål
Maskemarkører

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

HÆKLEFASTHED

STØRRELSE
S (M) L

MÅL

Omkreds: 55 (58) 60 cm

OPSKRIFTSINFORMATION
Denne unisex bøllehat hækles oppefra og
ned, rundt i spiral.
Den kan hækles i enten gul (førertrøjen), i
grøn (sprintertrøjen), hvid (ungdomstrøjen)
eller i hvid med røde prikker (bjergtrøjen).

HASHTAGS TIL SOCIALE MEDIER
#TDF22
#OnTourWithHobbii
#hobbiidesign
@letourdefrance
@hobbii_yarn

KØB GARNET HER

http://shop.hobbii.dk/touren-bollehat
-tour-de-france

15 fm med hæklenål 4 mm = 10 cm

FORKORTELSER
Luftmaske (lm)
fastmaske (fm)
kædemaske (km)

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
Bøllehatten hækles oppefra og ned og samtidig rundt i spiral. Sæt en markør om 1. maske på
omgangen, og ryk den med for hver omgang.
Udtagningerne på bøllehattens runde top og på skyggen ligger
forskudt for hinanden for at undgå at hatten bliver kantet.
Udt = udtagning = hækl 2 fm i samme fm.
1 fm/2 fm/3 fm/4 fm o.s.v = hækl 1 fm i næste fm - hækl 1 fm i
hver af de næste 2 fm - hækl 1 fm i hver af de næste 3 fm - hækl
1 fm i hver af de næste 4 fm o.s.v
For alle 3 størrelser gælder, at der hækles frem, til og med 9.
omg. Herfra følges de individuelle størrelser.

OPSKRIFT
Med gul, grøn eller hvid hækles 3 lm, som samles til en ring med 1 km.
1. omg: Hækl 8 fm om ringen og opslagstråden. Markér 1. m på omg.
2. omg: Hækl udt i hver fm hele omg rundt = 16 fm.
3. omg: *1 fm, udt*, gent fra * til * hele omg rundt = 24 fm.
4. omg: *2 fm, udt*, gent fra * til * hele omg rundt = 32 fm.
5. omg: 1 fm, *udt, 3 fm*, gent fra * til * 7 gange, udt og 2 fm = 40 fm.
6. omg: *4 fm, udt*, gent fra * til * hele omg rundt = 48 fm.
7. omg: 2 fm, *udt, 5 fm*, gent fra * til * 7 gange, udt og 3 fm = 56 fm.
8. omg: *6 fm, udt*, gent fra * til * hele omg rundt = 64 fm.
9. omg: 2 fm, *udt, 7 fm*, gent fra * til * 7 gange, udt og 5 fm = 72 fm.
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Herfra hækles de 3 forskellige størrelser efter hver sin opskrift.
Small
10. omg: Hækl 1 omg fm = 72 fm.
11. omg: *udt, 8 fm*, gent fra * til * hele omg rundt = 80 fm.
Hækl 3 omg fm, mens 3. omg slutter med 1 km.
Fortsæt med at hækle en omg km rundt langs den sidste omg. Hækl 1 km i hver fm hele vejen
rundt og slut med 1 km i km på forrige omg. Vær opmærksom på ikke at hækle km for stramt.
Fortsæt med at hækle fm som hækles i de maskelænker som ligger bag omg med km. Herfra
hækles 12 omg fm. Efter sidste omg hækles yderligere 2 fm og 1 km videre frem efter markøren,
for at stoppe i en lige lodret linje under omg med km højere oppe.
Fortsæt herfra med at hækle en omg km rundt langs den sidste omg. Hækl 1 km i hver fm hele
vejen rundt og slut med 1 km i sidste km på forrige omg.
Fortsæt med skyggen. Den første omg hækles i de maskelænker som ligger bag omg med km.
Bemærk at den sidste udt på denne omg hækles i sidste km på forrige omg og at det kan være
lidt svært at få hæklenålen ned i denne km.
1. omg: *7 fm, udt*, gent fra * til * hele omg rundt = 90 fm
2. omg: Hækl 1 omg fm = 90 fm.
3. omg: 4 fm, *udt, 8 fm*, gent fra * til * 9 gange, udt og 4 fm= 100 fm.
4. omg: Hækl 1 omg fm = 100 fm.
5. omg: Hækl 1 omg fm = 100 fm.
6. omg: *udt, 9 fm*, gent fra * til * hele omg rundt = 110 fm.
7. omg: Hækl 1 omg fm = 110 fm.
8. omg: Hækl 1 omg fm = 110 fm.
9. omg: Hækl 1 omg fm = 110 fm.
Efter sidste omg hækles yderligere 2 fm og 1 km videre frem efter markøren, for at stoppe i en
lige lodret linje under omg med km højere oppe.
Fortsæt herfra med at hækle en omg km rundt langs den sidste omg. Hækl 1 km i hver fm hele
vejen rundt og slut med 1 km i sidste km på forrige omg. Bryd garnet.
Medium
10. omg: *udt, 8 fm*, gent fra * til * hele omg rundt = 80 fm.
11. omg: Hækl 1 omg fm = 80 fm
12. omg: 9 fm, * udt, 19 fm*, gent fra * til * 3 gange, udt og 10 fm = 84 fm.
Hækl 3 omg fm, mens 3. omg sluttes med 1 km.
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Fortsæt med at hækle en omg km rundt langs den sidste omg. Hækl 1 km i hver fm hele vejen
rundt og slut med 1 km i km på forrige omg. Vær opmærksom på ikke at hækle km for stramt.
Fortsæt med fm som hækles i de maskelænker som ligger bag omg med km. Hækl 13 omg fm.
Efter sidste omg hækles yderligere 3 fm og 1 km videre frem efter markøren, for at stoppe i en
lige lodret linje under omg med km højere oppe.
Fortsæt herfra med at hækle en omg km rundt langs den sidste omg. Hækl 1 km i hver fm hele
vejen rundt og slut med 1 km i sidste km på forrige omg.
Fortsæt med skyggen. Den første omg hækles i de maskelænker som ligger bag omg med km.
Bemærk at den første udt på denne omg hækles i sidste km på forrige omg og at det kan være
lidt svært at få hæklenålen ned i denne km.
1. omg: *udt, 13 fm*, gent fra * til * hele omg rundt = 90 fm
2. omg: Hækl 1 omg fm = 90 fm.
3. omg: 4 fm, *udt, 8 fm*, gent fra * til * 9 gange, udt og 4 fm = 100 fm.
4. omg: Hækl 1 omg fm = 100 fm.
5. omg: *udt, 9 fm*, gent fra * til * hele omg rundt = 110 fm.
6. omg: Hækl 1 omg fm = 110 fm.
7. omg: Hækl 1 omg fm = 110 fm.
8. omg: 5 fm, *udt, 9 fm*, gent fra * til * 10 gange, udt og 4 fm = 121 fm.
9. omg: Hækl 1 omg fm = 121 fm.
10. omg: Hækl 1 omg fm = 121 fm.
Efter sidste omg hækles yderligere 3 fm og 1 km videre frem efter markøren, for at stoppe i en
lige lodret linje under omg med km højere oppe.
Fortsæt herfra med at hækle en omg km rundt langs den sidste omg. Hækl 1 km i hver fm hele
vejen rundt og slut med 1 km i sidste km på forrige omg. Bryd garnet.
Large
10. omg: *udt, 8 fm*, gent fra * til * hele omg rundt = 80 fm.
11. omg: Hækl 1 omg fm = 80 fm
12. omg: 4 fm, *udt, 9 fm*, gent fra * til * 7 gange, udt og 5 fm = 88 fm.
Hækl 3 omg fm, mens 3. omg sluttes med 1 km.
Fortsæt med at hækle en omg km rundt langs den sidste omg. Hækl 1 km i hver fm hele vejen
rundt og slut med 1 km i km på forrige omg. Vær opmærksom på ikke at hækle km for stramt.
Fortsæt med fm som hækles i de maskelænker som ligger bag omg med km. Hækl 13 omg fm.
Efter sidste omg hækles yderligere 3 fm og 1 km videre frem efter markøren, for at stoppe i en
lige lodret linje under omg med km højere oppe.
Fortsæt herfra med at hækle en omg km rundt langs den sidste omg. Hækl 1 km i hver fm hele
vejen rundt og slut med 1 km i sidste km på forrige omg.
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Fortsæt med skyggen. Den første omg hækles i de maskelænker som ligger bag omg med km.
Bemærk at den sidste udt på denne omg hækles i sidste km på forrige omg og at det kan være
lidt svært at få hæklenålen ned i denne km.
1. omg: *7 fm, udt*, gent fra * til * hele omg rundt = 99 fm
2. omg: Hækl 1 omg fm = 99 fm.
3. omg: Hækl 1 omg fm = 99 fm.
4. omg: 4 fm, *udt, 8 fm*, gent fra * til * 10 gange, udt og 4 fm = 110 fm.
5. omg: Hækl 1 omg fm = 110 fm.
6. omg: Hækl 1 omg fm = 110 fm.
7. omg: *udt, 9 fm*, gent fra * til * hele omg rundt = 121 fm.
8. omg: Hækl 1 omg fm = 121 fm.
9. omg: Hækl 1 omg fm = 121 fm.
10. omg: Hækl 1 omg fm = 121 fm.
Efter sidste omg hækles yderligere 3 fm og 1 km videre frem efter markøren, for at stoppe i en
lige lodret linje under omg med km højere oppe.
Fortsæt herfra med at hækle en omg km rundt langs den sidste omg. Hækl 1 km i hver fm hele
vejen rundt og slut med 1 km i sidste km på forrige omg. Bryd garnet.

PRIKKER (kun til “bjerg”hatten)
Med rød hækles 3 lm, som samles til en ring med 1 km.
1. omg: Hækl 8 fm om ringen og opslagstråden. Markér 1. m på omg.
2. omg: Hækl udt i hver fm hele omg rundt = 16 fm.
3. omg: *1 fm, udt*, gent fra * til * hele omg rundt
= 24 fm.
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Fortsæt herfra med at hækle en omg km rundt langs den sidste omg. Hækl 1 km i hver fm hele
vejen rundt og slut med 1 km i 1. km på omg. Klip garnet med en ca. 25 lang ende, som skal
bruges til at sy prikken fast på bøllehatten. Sæt tråden på en nål og stik nålen igennem 2. km på
omg, så tråden kommer om på bagsiden af prikken, men stadig sidder i kanten af prikken. Her
deles tråden midt over i 2 tyndere tråde, hver bestående af 4 tråde. Hæft opslagstråden i
midten af prikken.
Hækl i alt 12 prikker.
Placer prikkerne efter eget ønske. På den viste model er der syet 3 prikker på toppen af
bøllehatten, mens de resterende 9 prikker er placeret forskudt for hinanden langs hattens pul
og ned over skyggen.
Prikkerne lægges fladt og sys fast med kastesting om prikkens bagerste maskelænke og på
hatten i en af de løkker der ligger nærmest næste sting.

MONTERING
Hæft alle ender og damp arb forsigtigt igennem. Tip! placer Bøllehatten, med vrangsiden
udad, på en rund skål med bunden opad og damp toppen af bøllehatten jævn.

God fornøjelse!
Stine Hoelgaard Johansen
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