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91784. BABYTÆPPE I OLDEMORSFIRKANTER

GARNKVALITET Llama Silk (70% Blød babylama, 30% mulberrysilke. Ca 50 g = 165 m.)

STRIKKEFASTHED 1 firkant: Ca 7,5 x 7,5 cm

GARNALTERNATIV Garngruppe 3 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)

STØRRELSE Ca 70 x 85 cm

GARNFORBRUG 

 Fv 1: Ca 145 g (fv 12201, hvid)

Fv 2: Ca 75 g (fv 12209, rosa)

Fv 3: Ca 50 g (fv 12210, lilla)

Fv 4: Ca 25 g (fv 12202, grå)

HÆKLENÅL 3.5 mm

FORKLARINGER 

Luftmaske (lm): = Lav en løkke X stik nålen i løkken og træk garnet igennem. Gentag fra X -X til det ønskede antal m 

Fastmaske (fm): Stik nålen ned i næste m og træk tråden igennem (2 m på nålen), slå om, træk garnet gennem maskerne. 

Stangmaske (st): Slå garnet om nålen og stik den ned i næste m og træk tråden igennem (3 m på nålen), slå om, træk garnet

gennem 2 m, slå om og træk den gennem de sidste 2 m. 

Kædemaske (km): Stik nålen ned i næste m og træk tråden igennem, træk denne m gennem m på nålen. 

Montering: Firkanterne hækles sammen samtidig med at omgang 4 hækles. 

FIRKANT 1: 

Med hæklenål 3,5: Hækles 5 lm med fv 4, saml til en ring med en km. 

Omg 1: 3 lm, 2 st, 3 lm, *3 st, 3 lm* gentag * - * 3 gange, slut med 1 km i 3. lm. Klip garnet over og hæft ender. 

Omg 2: skift til fv 3. Start i et hjørne (= 3 lm mellem 3 st), 3 lm, 2 st, 3 lm, 3 st om 3 lm, *3 st, 3 lm 3 st om 3 lm, 2 lm*gentag * - * 3

gange slut med 1 km i 3. lm i starten af omg. Klip garnet over og hæft ender. 

Omg 3: skift til fv 2. Start i et hjørne. 2 lm, 2 st, 3 lm, 3 st om hjørnets 3 lm, 2 lm, 3 st, 2 lm, *(3 st, 3 lm, 3 st i hjørnet), 2 lm, 3 st, 2 lm*

gentag * - * 3 gange, slut med 1 km i 3. lm i starten af omg. Klip garnet over og hæft ender.

 Omg 4: skift til fv 1. Start i et hjørne. 2 lm, 2 st, 3 lm, 3 st om hjørnets 3 lm, 2 lm, 3 st, 2 lm, 3 st, 2 lm, *(3 st, 3 lm, 3 st i hjørnet), 2 lm,

3 st, 2 lm, 3 st, 2 lm* gentag * - * 3 gange, slut med 1 km i 3. lm i starten af omg. 

Klip garnet over og hæft ender.

 FIRKANT 2: 

Hækl omg1, omg2, omg3 som firkant 1 + hækl omg 4 over 2 af firkantens sider.

 I det 3. hjørne starter man med at hækle firkanterne sammen, dette gøres ved skiftevis at hækle i firkant 1 og firkant 2: 

Firkant 2: 3 st i hjørnets lmb, 1 lm,            Firkant 1: 1 fm i hjørnets lmb, 1 lm,

 Firkant 2: 3 st i samme hjørne-lmb, 1 lm,  Firkant 1: 1 fm i lm mellem st-grupperne, 1 lm, 

Firkant 2: 3 st i næste lmb, 1 lm,               Firkant 1: 1 fm i lm mellem st-grupperne, 1 lm, 

Firkant 2: 3 st i næste lmb, 1 lm,               Firkant 1: 1 fm i lm mellem st-grupperne, 1 lm, 

Firkant 2: 3 st i hjørnets lmb, 1 lm,            Firkant 1: 1 fm i hjørnets lmb, 1 lm, 

Firkant 2: 3 st i samme hjørne-lmb. 

Fortsæt med den sidste side på samme måde som de første to sider. 

Hækl videre på samme måde til der er 10 firkanter (eller ønsket antal) i en række. 

Fortsæt derefter på næste række med at hækle firkant 11 på samme måde som firkant 2, i siden af den første firkant i række 1. 

Nu har du en vinkel til at montere firkant 12 i. Den skal hækles sammen i de 2 sider. Hækl en side på omg 4, og hækl derefter først

sammen med firkant 11, på samme måde som ovenfor beskrevet. 

I hjørnet hækles således: Firkant 12: 3 st om hjørnets lmb, 1 lm, 

Firkant 11: 1 fm i hjørnets lmb, 1lm, 

Firkant 2: 1 fm i hjørnets lmb, 1lm, 

Firkant 12: 3 st i samme hjørne-lmb, 

Fortsæt med at hækle en firkant ad gangen til der er 8 firkanter i bredden (eller ønsket antal). 

COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materiale og tekster er ikke tilladt uden efter aftale med Järbo Garn AB.
Garnoplysning: info@jarbo.se  Designer: Järbo Garn  Oversætter: Gitte Immerkær  Foto: Lasse Åbom



KANT 

Omg 1 - 3: start i et hjørne med fv 1, hækl **(3 st, 1 lm, 3 st) i hjørnets, * (3 st mellem st-grupperne, 1 lm) 3 gange, 1 lm, 3 st mellem

firkanterne, 1 lm* gentag * - * langs hele siden** Gentag** - ** rundt om tæppet, slut med 1 km i den første st. Hæft ender. 

Omg 4 - takket kant: fortsæt med fv 1 og start i et hjørne: **(1fm, 3 lm, 1fm) i hjørnets lmb, *(1 fm, 3 lm, 1 fm) i den midterste st i

næste st-gruppe, 1 fm om lm før næste st-gruppe* gentag * - * langs hele siden, gentag ** - ** rundt om tæppet, slut med 1 km i første

fm. Klip garnet over og hæft ender. 

MONTERING 

Spænd ud efter mål, dæk med et fugtigt klæde og lad tørre.
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Tips & Råd

For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.

Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.

Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler at du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se, om strikke-/hæklefastheden passer.

Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.

Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan pinden der strikkes/hækles med fordel følges med lineal.

Tips til håndfarvet garn: Sørg for at du har nok garn fra starten, så der er nok til hele projektet, da garnet kan variere i farve fra parti

til parti. Ved farveskift kan der strikkes 2 pinde med garn fra det ene bundt og 2 pinde et andet bundt for at få en jævnere overgang

mellem farverne.

Forkortelser

Strik

vr=vrang/vrangmaske, arb=arbejdet, vrangs=vrangsiden, luk=luk af, bmb=bagerste maskebue, cm=centimeter/centimeters,

dobb-indt=dobbeltindtagning, dobb-oti=dobbelt overtrækningsindtagning, fv=farve, fmb=forreste maskebue, forst=forstykke,

forkl=forklaringer, sm=sammen, indt=indtagning, kantm=kantmaske, m=maske/masker, mb=maskebue, omsl=slå om,

rest=resterende, r=ret/retmaske, rets=retsiden, retst=retstrikning, glatst=glatstrikning, p=pind/pinde, sm=sammen, gent=gentag,

omg=omgang, dr=drejet, yderl=yderligere, oti=overtrækningsindtagning, udt=udtagning 

Hækling

arb=arbejdet, vrangs=vrangsiden, bmb=bagerste maskebue, cm=centimeter/centimeters, dst=dobbelt stangmaske, iflg=ifølge,

fv=farve, fmb=forreste maskebue, fm=fastmaske, forkl=forklaringer, hst=halvstangmaske, kantm=kantmaske, lm=luftmaske,

lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskbue, omsl=slå om, rest=resterende, rets=retsiden, st=stangmaske,

st-gr=stangmaskegruppe, km=kædemaske, sm=sammen, omg=omgang, yderl=yderligere, udt=udtagning, indt=indtagning,

3-dst=tredobbelt stangmaske, 5-lmb=luftmaskebue bestående af 5 lm.
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