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Hæklet i Go handmades Cosy – et vidunderligt blødt og høj kvalitets bomulds mix, som holder facon. 60% Bomuld/40% Akryl, 50 g/100 m.

Alle vore tasker er med foer – foret giver en særlig finish, et ekstravagant look og en lækker følelse af kvalitet. Derudover har foret også den gode egenskab, at det holder tasken i facon.

Opskrif t
Rib St i tch
Inkl.: Vejledning t il foer 
og lynlåslomme.

Model: Rib Stitch.
Str.: 24 x 4 x H 18 cm/Cosy garn* 250 g.
*Dobbelttråd: 14 hstm br/10 cm.
Hæklenål: 4,5 - 5,0 mm.

Go handmades kollektion af taskehanke 
og låse er lavet af de bedste materialer. 
Dygtige hænders fingersnilde, har fået 
alle delene monteret, på smukkeste vis.
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GODT AT VIDE 
OM OPSKRIFTEN

Nål, størrelse og fasthed
Dette mønster skal hækles med løs til almindelig 
hæklefasthed, for at få den rette effekt.
Vær obs på at den færdige taske kan blive et 
par centimeter mindre eller større alt efter din 
hæklefasthed.
Hvis man ikke er fortrolig med hæklefastheden 
i denne opskrift, anbefaler vi at man bruger sit 
målebånd flittigt.

Hæklenål: 4,5 - 5,0 cm

Hæklefasthed: 14 hstm br på 10 cm
 

Foer i tasken
Alle vore tasker er med foer – foret giver en særlig 
finish, et ekstravagant look og en lækker følelse 
af kvalitet. Derudover har foret også den gode 
egenskab, at det holder tasken i facon.

Hanke og t ilbehør t il tasken
I Go handmades store kollektion af tilbehør til 
tasker, finder du alt til taskens finish – hanke, 
remme, stoffer, knapper osv.

FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
lm luftmaske 
km kædemaske
fm fastmaske
hstm halvstangsmaske
hstm br  halvstangsmaske bagom relief. 

Tråden rundt om nålen, stik nålen 
ind mellem stolperne fra bagsiden 
af arbejdet, til højre for den maske 
som løkken kommer fra. Før nålen 
rundt om stolpen og tag tråden med 
tilbage. Afslut som normal hstm.

vlm  Vendeluftmaske
(..)  For enden af omgangen/rækken  

- angiver antal masker i alt

Vi har gjort os store anstrengelser for, at alle opskrifter skulle være så perfekte som muligt. 
Skulle der vise sig en rettelse eller tilføjelse, vil det blive vist på www.gohandmade.dk”

! Rib Stitch tasken 
er hæklet i dobbelttråd.  
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Rib Stitch Taske
Str.: 24 x 4 x H 18 cm

Grundstykket

Hækl en fundamentkæde, bestående af 50 lm.   (50)
Afslut med 2 vlm.

1.) Start i 3. m fra nålen og hækle 50 hstm.   (50)
 Afslut med 1 vlm.
2. - 36.) 50 hstm br.   (50)
Der er i alt 18 ribber.

Montering

Siderne: 
Grundstykket (foto 1) foldes på midten, med vrangsiden udvendig.
Siderne hækles sammen på vrangsiden, med enkelttråd.
Start i toppen og hækle fm mod bunden (foto 2 - 3).
Ca. 4 cm fra bunden, hækles der skråt henover ca. 3 ribber med km (foto 4 - 5).
Den første side er færdig - den anden side laves på samme måde.
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Str: 24 x 4 x H 18 cm

6B5 A: Foto 2 - 3. B: Foto 4 - 5.

Topkanten: 
Tasken vendes så retsiden er udvendig.
Start i en af toppens ender og hækle 4 omg km med dobbelttråd.
Hæft trådender.

Tasken er hæklet færdig og er klar til montering af diverse, foer (side 5 - 6), lynlåse, remme osv.
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Foret til taske:

 1.  Læg tasken på foret og tegn omridset af tasken, med 
tegnekridt eller f.eks. en blyant. Klip rundt efter stregen 
– klip to ens stykker, så du har to stykker/sider, som 
er lige store. Bemærk, hvis tasken skal have et bund-
stykke, skal det tillægges i højden.

 2.  Sy de tre sider sammen med stikkesting. Er din taske 
med et bundstykke, et ”fladt” stykke i bunden, skal det 
mål tillægges i højden af stoffet, som klippes. Man kan 
med fordel vente med at klippe den endelige højde på 
foret, til bundstykket er lavet/syet sammen.

 3.  Bundstykke laves på følgende måde; læg det sammen-
syede stof på et bord (foto 8), ved hvert af de to 
sammensyede hjørner ”trækkes” stoffet fra hjørnet – nu 
opstår der en ”flade” og en ”trekant” i stoffet (foto 9). 
Trekanten sys det antal centimeter inde (på stoffet) som 
du ønsker bundstykket skal være. Når du har syet begge 
hjørners trekant, har du dit bundstykke (foto 10).

 4.  Når man har syet sin bund, er det meget nemt at 
placer hele stofstykket indvendigt i tasken, lade stoffet 
følge taskens højde og klippe af stoffet, hvor man 
ønsker at foret skal gå til. Man kan eventuelt beregne 
plads til et lille ombuk, det vil give en fin montering 
rundt i tasken, som syes med usynlige sting.

Lynlåslomme til taske:

 5.  En lomme laves ud fra to stykker (ens størrelse) stof, 
som er syet sammen i de tre sider.

 6.  Vrangsiden på lynlåsen, sys på det ene stykke stofs ret-
side. Derfra tager man det andet stykke stof og laver et 
lille ombuk – så de to stykker ligger med retsiden mod 
hinanden og er lige store. Nu er lommen færdig.
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Universal sy vejledning til taskefoer og lynlåslomme
Læs altid hele vejledningen igennem, inden du begynder  
– den indeholder deltaljer som er vigtig for helhedsforståelsen. 
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Montering af lynlåslomme på taskeforet:

 7.  Placer lommen hvor du ønsker den skal sidde, brug 
knappenåle til at holde den på foret, og tegn nu en 
streg hvor du ønsker at åbningen på lynlåsen skal 
være. Man kan godt have en kortere åbning, end 
lynlåsens fulde længde, det ekstra stykke lynlås  
vil bare være som et lille stykke inde i lommen.

 8.  Klip det stykke op, som er markeret som lynlåsens 
åbning. Der skal yderligere klippes to små hak på ca. 
en halv centimeter og en halv centimeter fra hver ende 
(i det åbne stykke som lynlåsen skal være i) – dette for 
at få en pæn isyet lynlås.

 9.  De små ”hak” presses om på bagsiden (foto 11).

10.  Læg lommen med lynlåsen opad, på undersiden af 
tasken, således at det passer med åbningen i stoffet. 
Sy fast med stikkesting (foto 12 - 13).

Der er nu lavet foer med en lynlåslomme.
Ri foret på tasken med usynlige sting.
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Godt at vide 
Go handmades kollektion, er udviklet af mestrene selv 
- passionerede hæklere, som elsker deres håndarbejde.
  
Nål, størrelse og fasthed
Rib Stitch tasken er hæklet med det, som vi betragter som 
løs til almindelig hæklefasthed. Den hæklefasthed som vi 
synes passer bedst til tasken.
Hæklere, hækler meget forskelligt: nogle hækler med en 
nål 2,0 og skaber samme resultat som en person, der 
hækler med en nål 4,0. Dette har vi erfaret fra vores eget 
team, som har været med til at hækle taskerne. 
Nøglen til at hækle en bestemt størrelse, handler mere om 
hækle stilen end om størrelsen på nålen. 
Derfor anbefaler vi altid et spænd af nål størrelser:  
4,5 mm ved løst hæklefasthed,
og 5,0 mm ved almindelig hæklefasthed.

I Go handmades 
store kollekt ion af 
t il behør t il tasker, 

finder du alt t il taskens 
finish – hanke, remme, 

stoffer, knapper 
osv.
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