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GrannyGranny  
Tencel BambooTencel Bamboo
Sjal medSjal med    
FrynserFrynser

kvalitetsdesign i en unik stil

Hæklet i Go handmades Tencel Bamboo “fine”- et delikat og blødt garn, med et silkeagtig skær og et stærkt garn. 40% Tencel/60% Bambus, 50 g/210 m

GARNFORBRUG
Str. med frynser: 160 x 90 cm
Tencel Bamboo “fine” 250 g 

Hæklenål: 2,5 - 3,0 mm
Hæklefasthed: 18 stgm/10 cm

Mange farver



Tencel Bamboo 
”fine”
- et bæredygtigt garn
Tencel er et organisk bæredygtigt naturmate riale, der er fremstillet af træflis, primært fra bøgetræer og euka-lyptus. Træet er FSC certificeret og stammer fra naturlig udtynding af skove og rester fra anden træproduktion.Unikheden - garnet som består af Tencel og Bam bus fibre er fra naturens side begge silke agtige bløde og glatte fibre - som netop gør tråden helt særlig delikat, ja enestående og spændende at arbejde med.  Tråden kan nogen steder være mere løs spunden end andre, det er en naturlig del af trådens karakter.  Det færdige resultat bliver så lækkert.Børn vil elske garnet - det bliver svært at finde et andet garn som er så skånsomt og blidt mod huden, som Tencel Bamboo.40% Tencel/60% Bambus, 50 g/210 m.
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Granny Tencel Bamboo Sjal

Der hækles i rækker frem og tilbage.

Alle rækker starter med 3 vlm - de tæller som den første stgm.

1.) 4 lm, 2 stgm i 1. lm
2.) 2 stgm i 1. m fra nålen, 1 lm, 1 stgm gr i 3. lm fra forrige række
3.) 2 stgm i 1. m fra nålen, 1 lm, 
 *1 stgm gr i mellemrummet mellem stgm gr, 1 lm*, 
 afslut med 1 stgm gr i 3. lm fra forrige række

Gentag 3. rk indtil den ønskede størrelse.

Frynser

Klip 3 stykker garn af 20 cm.  
Fold stykkerne, så de danner en løkke i den ene ende. Løkken trækkes igennem en kant-
maske (med hæklenålen). Garnenderne trækkes nu igennem løkken og løkken strammes til.  

Gentag trinene langs hele kanten af projektet. Klip/trim til sidst frynserne til. 

 
 

FORKORTELSER OG FORKLARINGER
m Maske
lm  Luftmaske
km  Kædemaske
vlm  Vendeluftmaske, vend derefter arbejdet
fm  Fastmaske
stgm  Stangmaske
stgm gr  Stangmaske gruppe (består af 3 stgm)
rk  Række
* ... *   Det, der står imellem, gentages igennem 

omgangen/rækken eller med tallet efter x. 

GARNFORBRUG
Str. med frynser:  160 x 90 cm
Tencel Bamboo ”fine”  250 g

Hæklenål: 2,5 - 3,0 mm

Hæklefasthed: 18 stgm/10 cm

 
Angivne garnmængder er vejledende. 
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kvalitetsdesign i en unik stil

Godt at videGodt at vide
Nål størrelse og fasthedNål størrelse og fasthed
Hæklere, hækler meget forskelligt: nogle hækler med en 
nål 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, der 
hækler med en nål 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra vores 
eget team, som har været med til at hækle. 
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.


