Tower

- en hæklet halsedisse

Design: Stine Gudmand-Høyer
Hæklet halsedisse i lækker uld, der både
varmer og pynter. Ved at hækle med skiftevis
et tykt og et tyndt garn i matchende farver
fremkommer et spændende farvespil samtidigt med at halsrøret er enkelt og hurtigt
at lave. Kan også anvendes med vrangsiden
ud (se billederne af de turkise og olivengule
halsedisser).
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Materialer
100 g Naturgarn fra Filcolana (A)
35 g Gotlandsk Pelsuld fra Filcolana (B)
Hæklenål 7 mm
De viste modeller
Blå: Naturgarn fra Filcolana fv 248 (Lyseblå = A),
Gotlandsk Pelsuld fra Filcolana fv 172 (Lyseblå = B).
Turkis: Naturgarn fra Filcolana fv 224 (Turkis = A),
Gotlandsk Pelsuld fra Filcolana fv 305 (Turkis = B).
Olivengul: Naturgarn fra Filcolana fv 246 (Olivengul =
A), Gotlandsk Pelsuld fra Filcolana fv 161 (Olivengul
= B)
Hæklefasthed
11 fm x 11 omg i ønster = 10 x 10 cm
Størrelse
One-size
Mål
Højde: 30 cm
Omkreds: 98 cm på det bredeste sted og 54 cm på
det smalleste sted.
Forkortelser
arb: arbejdet
omg: omgang(en)
m: maske(r)
lm: luftmaske(r)
km: kædemaske(r), der er hæklet i baglænken.
fm: fastmaske(r), der hækles i baglænken.
2fmsm: indtagning hvor 2 fm hækles sammen. (Stik
nålen ned i m, slå om og træk garnet igennem m, stik
nålen ned i næste m, slå om og træk igennem m, slå
om og træk igennem alle 3 løkker på nålen.
Arbejdsgang
Modellen er hæklet rundt. Der begyndes nedefra, hvor
åbningen er størst. Der tages ind undervejs så halsrøret bliver smallere i den anden åbning. Der hækles
skiftevis en omg med Naturgarn og en omg med Gotlandsk Pelsuld. Bryd ikke garnet undervejs, men lad
det hvile, når det ikke er i brug. Alle masker hækles i
bagest maskelænke på m på den foregående række.
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Halsrør
Hækl 105 lm med fv A. Skift til fv B. Saml til en ring
med 1 km. Sørg for at kæden ikke er snoet.
1. omg: 1 lm, 1 fm i samme m som km, *1 fm i næste m*. Gentag fra * til * omg rundt. Skift til fv A og
slut omg med 1 km i første fm.
2. omg: 1 lm, 1 fm i samme m som km, *1 fm i næste m*. Gentag fra * til * omg rundt. Skift til fv B og
slut omg med 1 km i første fm.
3. omg: Som 1. omg
4. omg: Som 2. omg
5. omg: 1 lm, 1 fm i samme m som km, 4 fm, 2
fmsm, *5 fm, 2 fmsm*. Gentag fra * til * omg rundt.
Der er nu 90 m på omg. Skift til fv A ogslut omg med
1 km i første fm.
6. omg: 1 lm, 1 fm samme m som km, 3 fm, 2
fmsm,*4 fm, 2 fmsm*. Gentag fra * til * omg rundt.
Der er nu 75 m på omg. Skift til fv B ogslut omg med
1 km i første fm.
7. omg: 1 lm, 1 fm i samme m som km, 2 fm, 2
fmsm, *3 fm, 2 fmsm*. Gentag fra * til * omg rundt.
Der er nu 60 m på omg. Skift til fv A og slut omg med
1 km i første fm.
Fortsæt med at hækle skiftevis 1 omg med fv A (som
2. omg) og 1 omg med fv B (som 1. omg), til arbejdet måler 30 cm. Sidste omg hækles med fv A. Afslut
sidste omg med 1 km med fv A. Luk af og hæft ender.
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