Hæklet kurv i stofstrimler
Design og opskrift: Stine Rønsch
Materialer:
Bomuldsstof – en rest på ca. 75 x 100 cm
Hæklenål nr. 15
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Start med at rive stoffet i strimler efter billedeanvisningen.
Klip et hak i stoffet ca 2,5 cm inde, så strimlerne bliver ca 2,5 cm bredde.
Riv til 1 – 2 cm fra kanten og vend stoffet og klip et nyt hak 2,5 cm inde.
Fortsæt med at rive strimler til al stoffet er brugt.

Teknikker:
Skift af garn/stofstrimmel
1. Hvis du ikke har fået revet stoffet i én lang strimmel, kan du sætte to ender sammen ved at ligge den
ene ende oven på den anden, så de overlapper hinanden ca 5 cm.
2. Rul eller fold dem sammen og hold på dem, mens du fortsætter med at hækle.
3. På denne måde bliver garn/stof skift usynligt. (billede 14, 15, 16)
Kanter
4. Kanterne på stoffet ved en ny strimmels start, drejes om sig selv, så der ikke stikker stofhjørner ud.
(17, 18)
Ordforklaring:
Lm = luftmaske
Fm = fastmaske
Km = kædemaske
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Start med en magisk ring
5 fm i ringen, stram den til
2 fm i hver fm = 10 fm (1. omgang)
2 fm i hver fm = 20 fm (2. omgang)
1 fm, 2 fm i samme fm omgangen rundt = 30 fm (3. omgang)
(Herefter billedeforklaring af teknikker – billede 14, 15, 16, 17, 18)
6. 1 fm i hver fm i inderste maskeled hele vejn rundt (4. omgang) – start på siden
7. 1 fm i hver fm de næste 5 omgange (5. – 9. omgang)
8. Luk af med 1 km, træk garnet igennem løkken og hæft enden ved at ”sy” den med fingrene ind i de
andre masker.
Kurven bliver ca. 18 cm i diameter og 8 cm høj – alt efter hvor fast eller løst du hækler. Det er en
fordel at hækle lidt stramt, da kurven dermed bliver mere stabil.
Se billede instruktion på: http://blog.stineroensch.dk/2013/12/14-december-haeklet-kurv/

