Store Torv - et enkelt halsrør i tunesisk hækling
Design: Sys Fredens
Halsrøret er hæklet i tunesisk hækling. Tunesisk hækling er både en ny og gammel teknik
der giver et helt specielt udtryk.
Med den dobbelte hæklenål kan der hækles
rundt, så sammensyning undgås.
Mønsteret minder lidt om patentstrik med to
farver.
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Materialer
100 g Indiecita fra Filcolana i farve 402 (grå melange), bundfarve
50 g Indiecita fra Filcolana i farve 334 (light blush),
kontrastfarve.
Dobbelt hakkenål 6,0 mm (med krog i begge ender)
Størrelser
S (M) L
Mål
Omkreds: 90 (100) 110 cm
Bredde: 18 cm
Hæklefasthed
18 m og 16 omg med nål 6 mm = 10 x 10 cm.

Tunesisk hækling rundt
Teknikken består af en opsamlingsomgang, hvor der
bliver flere og flere løkker på nålen og en afmaskningsomgang, hvor der bliver færre og færre løkker
på nålen. NB! Da, der ikke kan hækles hele vejen
rundt, hækles der ved hver opsamling og afmaskning
kun langs ca. 1/3-del af omgang før der vendes. I opskriften beskrives hver omgang i sin helhed, selvom
der vendes flere gange undervejs.
Særlige forkortelser
Vrang (vr): På opsamlingsomg hækles således: Læg
garnet forfra og hen over nålen, stik nålen ind under
næste lodrette lænke, læg garnet foran lænken og
videre bag arbejdet, slå om og træk garnet gennem
lænken (= 1 løkke på nålen).
På afmaskningsomg hækles således: Slå om og træk
gennem 2 løkker på nålen.
Mønstermaske: På opsamlingsomg hækles således:
Hent garnet mellem to lodrette lænker (under de
vandrette lænker) på hver side af næste lodrette
lænke (= 2 løkker på nålen).
På afmaskningsomg hækles således: Slå om og træk
gennem 3 løkker på nålen.
Grund-omg
1. grund-opsamlingsomg: Bundfarve, *stik nålen ned
i næste lm, slå om, og træk løkken med tilbage (=
hent garnet i næste lm)*, gentag fra * til * ca. 1/3 af
omg. Vend arb og skub løkkerne til modsatte krog.
1. grund-afmaskningsomg: Kontrastfarve, *slå om og
træk gennem 2 løkker på nålen*, gentag fra * til * til
der er 3-4 løkker på nålen. Vend arb, og skub løkkerne til modsatte krog.
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Mønsterforklaring (dobbelt kornaks)
Opsamlingsomg: Mønsteret består af 2 masker: 1
vrangmaske og 1 mønstermaske.
Afmaskningsomg: Slå om, og træk gennem 2 løkker
på nålen over vr-m, slå om, og træk gennem 3 løkker
over mønster-m.
Arbejdsgang
Halsrøret hækles rundt med en hakkenål med krog i
begge ender. Der hækles med bundfarven på opsamlings-omg og kontrastfarven på afmasknings-omg.
HALSRØR
Opslagning og grund-omg:
Slå 170 (190) 210 lm op med bundfarven, og saml
dem til en ring med 1 km.
Pas på, at omg ikke snor sig.
Hækl grund-omg som beskrevet ovenfor, vend lm-opslagningen med ”bagsiden” op og hækl i den øverste
lænke (derved dannes en fin kant).
Fortsæt i mønster:
Hækl opsamlings- og afmaskningsomg-omg således:
Opsamlings-omg: Bundfarve, hækl 1 vr i den lodrette
lænke, *1 mønster-m (se ovenfor), 1 vr i næste lodrette lænke*. Gentag fra * til *, og slut med 1 vr-m.
Vend arb og skub løkkerne til modsatte krog.
Afmasknings-omg: Kontrastfarve, *slå om og træk
gennem 2 løkker på nålen (vr-m), slå om og træk
gennem 3 løkker på nålen (mønster-m)*, gentag fra
* til *, og slut med en mønster-m.
Vend arb og skub løkkerne til modsatte krog.
Gentag disse opsamlings- og afmasknings-omg, til
arb måler 18 cm.
Slut afmasknings-omg, når der er 1 løkke tilbage på
nålen.
Aflukning:
Hækl – som ved almindelig hækling, hvor hver maske
afsluttes – med bundfarve 1 km skiftevis i 1 vr-m og
1 mønster-m = 170 (190) 210 km.
Bryd begge garner og hæft ender.
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