Vejr Uro

Vejr Uro
MATERIALER:

FORKORTELSER:

Bomuldsgarn:

m = maske
mr = magisk ring
omg = omgang
rk = række
udt = udtagning
indt = indtagning
fm = fastmaske
stgm = stangmaske
db-stgm = dobbelt stangmaske
nm = næste maske
sm m = samme maske

Mayflower Cotton 8/4: Hvid (1402), lysegul (1404)
støvet orange (1497).
Mayflower Organic: lyseblå (16), lilla (10), søgrøn (23),
lys gul (04), lyserød (12), mintgrøn (17)
Hæklenål: Der er anvendt en hæklenål nr. 2,5.
Saks
Vat/ fyld
Uroring: 20 cm

Sol

Lille stråle (lav 3)

Midte
1. omg: 6 fm i mr med lysegul 		
2. omg: (1 fm-udt) 6 x 			
3. omg: (1 fm, 1 fm-udt) 6 x 		
4. omg: (2 fm, 1 fm-udt) 6 x 		
5. omg: (3 fm, 1 fm-udt) 6 x 		
6. omg: (4 fm, 1 fm-udt) 6 x 		
7. omg: (5 fm, 1 fm-udt) 6 x 		
8. omg: (6 fm, 1 fm-udt) 6 x 		
9. omg: (7 fm, 1 fm-udt) 6 x 		
10. omg: (8 fm, 1 fm-udt) 6 x 		
11. omg: (9 fm, 1 fm-udt) 6 x 		
12. omg: (10 fm, 1 fm-udt) 6 x 		
13.-15. omg: 1 fm i hver m 		
16. omg: (10 fm, 1 fm-indt) 6 x 		
17. omg: (9 fm, 1 fm-indt) 6 x 		
18. omg: (8 fm, 1 fm-indt) 6 x 		
19. omg: (7 fm, 1 fm-indt) 6 x 		
20. omg: (6 fm, 1 fm-indt) 6 x 		
21. omg: (5 fm, 1 fm-indt) 6 x 		
22. omg: (4 fm, 1 fm-indt) 6 x 		
23. omg: (3 fm, 1 fm-indt) 6 x 		
Fyld med vat.
24. omg: (2 fm, 1 fm-indt) 6 x 		
25. omg: (1 fm, 1 fm-indt) 6 x 		
26. omg: (1 fm-indt) 6 x 			
Luk af.
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Stram nu midten til:
Tråd en nål med lysegul, stik denne gennem midten på
bagsiden og ud igennem midten af forsiden. Stik nålen
ned igennem forsiden (1 m længere henne) og ud igen
igennem forsiden. Bind en knude på de to ender, stram
til så midten trækkes sammen og bind endnu en knude.

1. omg: 5 fm i mr med støvet orange
2. omg: 1 fm i hver m 			
3. omg: (1 fm-udt) 5 x 			
4. omg: 1 fm i hver m 			
5. omg: (1 fm, 1 fm-udt) 5 x 		
6. omg: 1 fm i hver m 			
7. omg: (2 fm, 1 fm-udt) 5 x 		
8. omg: 1 fm i hver m 			
9. omg: (2 fm, 1 fm-udt) 5 x 		
10. omg: 1 fm i hver m 			
Luk af.
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Stor stråle (lav 3)
1. omg: 5 fm i mr med støvet orange
2. omg: 1 fm i hver m 			
3. omg: (1 fm-udt) 5 x 			
4. omg: 1 fm i hver m 			
5. omg: (1 fm, 1 fm-udt) 5 x 		
6. omg: 1 fm i hver m 			
7. omg: (2 fm, 1 fm-udt) 5 x 		
8. omg: 1 fm i hver m 			
9. omg: (3 fm, 1 fm-udt) 5 x 		
10. omg: 1 fm i hver m 			
11. omg: (4 fm, 1 fm-udt) 5 x 		
12. omg: 1 fm i hver m 			
Luk af.
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Vejr Uro
Sol (fortsat)

Sammenhækling
Under sammenhæklingen hækles først forsiden sammen og derefter bagsiden.
Forside:
Fastgør med støvet orange en km på en lille stråle og hækl 12 fm,
Tag nu en stor stråle og hækl 15 fm,
Tag nu en lille stråle og hækl 13 fm,
Tag nu en stor stråle og hækl 15 fm,
Tag nu en lille stråle og hækl 12 fm,
Tag nu en stor stråle og hækl 15 fm,
1 km i første m, luk af.

Bagside:

Gentag ovenstående. Men hækl 13 fm på modsatte side hvor du før hæklede 12 fm og hækl 12 fm på modsatte side hvor du før
hæklede 13 fm. Således alle maskerne bliver brugt, luk af.

Klem nu toppen sammen og hækl 1 fm gennem begge lag hele vejen rundt (82).
Fyld hver stråle med vat inden hullet lukkes helt.
Placer strålerne omkring midten og sy dem fast.

Vejr Uro
Regnbue

Slå 60 lm op med lilla
1. omg: Saml til en ring med 1 fm, 59 fm
(60).
2. omg: (9 fm, 1 fm-udt) 6 x
(66).
Skift farve til mintgrøn
3. omg: 5 fm, 1 fm-udt, (10 fm, 1 fm-udt) 5 x, 5 fm
(72).
4. omg: (11 fm, 1 fm-udt) 6 x
(78).
Skift farve til lyseblå
5. omg: 6 fm, 1 fm-udt, (12 fm, 1 fm-udt) 5 x, 6 fm
(84).
6. omg: (13 fm, 1 fm-udt) 6 x
(90).
Skift farve til lysegrøn
7. omg: 7 fm, 1 fm-udt, (14 fm, 1 fm-udt) 5 x, 7 fm
(96).
8. omg: (15 fm, 1 fm-udt) 6 x
(102).
Skift farve til lysegul
9. omg: 8 fm, 1 fm-udt, (16 fm, 1 fm-udt) 5 x, 8 fm
(108).
10. omg: (17 fm, 1 fm-udt) 6 x
(114).
Skift farve til støvet orange
11. omg: 9 fm, 1 fm-udt, (18 fm, 1 fm-udt) 5 x, 9 fm
(120).
12. omg: (19 fm, 1 fm-udt) 6 x
(126).
Skift farve til lyserød
13. omg: 10 fm, 1 fm-udt, (20 fm, 1 fm-udt) 5 x, 10 fm
(132).
Sammenhækling:
Fold cirklen på midten og hækl yderkanten sammen med krebsemasker gennem begge lag.
14. omg: 1 krebse-m i hver m
(66).
Luk af og sy den nedre bue sammen.

Regnbuesky (lav 2)

Først slås 11 lm op og den ene halvdel af skyen hækles. Denne side lukkes nu af og den anden side af skyen hækles nu på modsatte side af lm-lænken.
Slå 11 lm op med hvid
1. rk: 1 fm-udt i 2. lm fra nålen, 8 fm, 1 fm-udt, vend med 1 lm
(12).
2. rk: 1 fm i hver m, vend med 1 lm
(12).
3. rk: 1 fm-udt, 10 fm, 1 fm-udt, vend med 1 lm
(14).
4. rk: 1 fm i hver m, vend med 1 lm
(14).
5. rk: 1 fm-udt, 12 fm, 1 fm-udt, vend med 1 lm
(16).
6. rk: spring 2 m over, 6 stgm i nm, spring 2 m over, 1 km, 3 stgm i nm,
3 db-stgm i nm, 3 stgm i nm, 1 km, spring 2 m over, 6 stgm i nm,
spring 2 m over, 1 km, luk af. Vend nu skyen om, fastgør med hvid en
km i første lm (ude i siden) og hækl langs modsatte side af lm-rækken.
1. rk: 1 fm-udt i samme m, 8 fm, 1 fm-udt, vend med 1 lm
(12).
2.-6. rk: Gentag ovenstående
Luk af.

Sammenhækling og montering:

Fold skyen på midten og hækl ned langs den ene kant:
5 fm, 1 km, luk af.
Fastgør med hvid en km i modsatte side og hækl ned langs
denne kant: 5 fm, 1 km, luk af.
Fyld regnbuen med vat, sæt skyerne på regnbuens ender
og dem syes fast.

Vejr Uro
Skyer (lav 2)

1. omg: 6 fm i mr med hvid 			
2. omg: (1 fm-udt) 6 x 				
3. omg: (1 fm, 1 fm-udt) 6 x 			
4. omg: (2 fm, 1 fm-udt) 6 x 			
5.-8. omg: 1 fm i hver m 				
9. omg: (1 fm-udt, 2 fm) 4 x, 12 fm 			
10. omg: (3 fm, 1 fm-udt) 4 x, 12 fm 		
11. omg: 2 fm, (1 fm-udt, 3 fm) 4 x, 14 fm 		
12. omg: 6 fm, (1 fm-udt, 2 fm) 4 x, 18 fm 		
13.-15. omg: 1 fm i hver m 			
16. omg: 6 fm, (1 fm-indt, 2 fm) 4 x, 18 fm 		
17. omg: 2 fm, (1 fm-indt, 3 fm) 4 x, 14 fm 		
18. omg: (3 fm, 1 fm-indt) 4 x, 12 fm 		
19. omg: (1 fm-indt, 2 fm) 4 x, 12 fm 		
20. omg: 1 fm i hver m 				
21. omg: (1 fm-udt, 2 fm) 4 x, 12 fm 		
22. omg: (3 fm, 1 fm-udt) 4 x, 12 fm 		
23. omg: 2 fm, (1 fm-udt, 3 fm) 4 x, 14 fm 		
24. omg: 6 fm, (1 fm-udt, 2 fm) 4 x, 18 fm		
25.-27. omg: 1 fm i hver m 			
28. omg: 6 fm, (1 fm-indt, 2 fm) 4 x, 18 fm 		
29. omg: 2 fm, (1 fm-indt, 3 fm) 4 x, 14 fm 		
30. omg: (3 fm, 1 fm-indt) 4 x, 12 fm 		
31. omg: (1 fm-indt, 2 fm) 4 x, 12 fm 		
32.-35 omg: 1 fm i hver m 				
Fyld med vat.
36. omg: (2 fm, 1 fm-indt) 6 x 			
37. omg: (1 fm, 1 fm-indt) 6 x 			
38. omg: (1 fm-indt) 6 x 				
Luk af.

Regndråber

1. omg: 6 fm i mr med hvid 			
2. omg: (1 fm-udt) 6 x 				
3. omg: (1 fm, 1 fm-udt) 6 x 			
4. omg: (2 fm, 1
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Store regndråber (lav 4)
1. omg: 6 fm i mr med sky 				
2. omg: (1 fm-udt) 6 x 				
3. omg: (1 fm, 1 fm-udt) 6 x		
4.-5. omg: 1 fm i hver m 				
6. omg: (4 fm, 1 fm-indt) 3 x 			
7. omg: (3 fm, 1 fm-indt) 3 x 			
8. omg: (2 fm, 1 fm-indt) 3 x 			
Fyld med vat.
9. omg: (1 fm, 1 fm-indt) 3 x			
10. omg: 1 fm i hver m 				
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1. omg: 4 fm i mr med sky			
2. omg: (1 fm-udt) 4 x 				
3. omg: (1 fm, 1 fm-udt) 4 x 			
4. omg: 1 fm i hver m 				
5. omg: (1 fm-indt, 4 fm) 2 x		
6. omg: (1 fm-indt, 3 fm) 2 x		
Fyld med vat.
7. omg: (1 fm-indt, 2 fm) 2 x		
8. omg: 1 fm i hver m 				
Luk af.

Montering af regndråber
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Klip en hvid tråd (ca. 15 cm.). Tråd en nål med den ene ende
og bind en dobbeltknude i den anden ende. Stik først nålen
gennem bunden og ud gennem toppen af den lille regndråbe
og derefter den store regndråbe. Sy den restende tråd fra
dobbeltknuden ind i den lille dråbes bund. Gentag dette for de
resterende regndråber (dvs. 3 gange mere). Sy nu to ”regndråbe-tråde” fast i bunden af hver sky.

Vejr Uro
Montering

Følg rækkefølgen på de næste steps og monter uroen.

Betræk (til ring)
Slå 160 lm op med lyseblå
1. omg: Saml til en ring med 1 fm, 159 fm
(160).
2.-3. omg: 1 fm i hver m
(160).
Luk af og efterlad en lang tråd til sammensyning.
Placer betrækket og sy siderne sammen omkring ringen.

Øvre ophæng (lav 2)
Slå 120 lm op med lyseblå, luk af.
Montering: Sy hver ende af det ”øvre ophæng” fast omkring
den overbetrukket uroring.
Sy enderne fast over for hinanden (se tegningen oven over).

Kugle
1. omg: 6 fm i mr med hvid
2. omg: (1 fm-udt) 6 x
3. omg: (1 fm, 1 fm-udt) 6 x
4. omg: (2 fm, 1 fm-udt) 6 x
5. omg: (3 fm, 1 fm-udt) 6 x
6.-10. omg: 1 fm i hver m
11. omg: (3 fm, 1 fm-indt) 6 x
Fyld med vat.
12. omg: (2 fm, 1 fm-indt) 6 x
13. omg: (1 fm, 1 fm-indt) 6 x
14. omg: (1 fm-indt) 6 x
Luk af.
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Midter ophæng
Slå 60 lm op med lyseblå, luk af.
Sy solen fast i den ene ende.
Tråd en nål med den anden ende, stik nålen ind i kuglens bund
og ud igennem toppen.
Træk lm-lænken gennem kuglen, så der er 10 lm frie oven over.
Tråd en nål med lyseblå og sy nu midten af de to øvre ophæng
samt midter ophænget (lige under kuglen) sammen. Stram godt
til og sy enderne op gennem kuglens bund.

Nedre ophæng (- ﬁgur lav 4)
Slå 20 lm op med lyseblå, luk af.
Sy en ﬁgur fast i hver ende og sy lm-lænken fast på uro ringen
(i mellemrummene mellem de øvre ophæng).

