Cubes - hæklede halsrør
Design: Stine Gudmand-Høyer
Hæklet sjal i varm alpaka eller vamset
naturgarn. Det er hæklet i et luftigt
rudemønster bestående af åbne luftmaske
buer, der er forskudt for hinanden.
Strukturen i sjalet gør det meget fleksibelt,
mens kanten er fast, så sjalet holder formen.
Sjalet er hæklet sammen til et bånd.
Sammenhæklingen er usynlig, så det ser
pænt ud hele vejen rundt og fra begge sider.
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Materialer
Hæklenål 4 mm
Model A med én farve garn:
150-200 g Indiecita i farve 260 (Chartreuse) (f1)
Model B med to farver:
Aqua/mørk aqua: 100 g Indiecita i farve 197 (aqua)
(f1) og 100 g Indiecita i farve 808 (aquadis) (f2).
Lavendel/lys lilla: 100 g Indiecita i farve 230
(lavendel) (f1) og 100 g Indiecita i farve 286 (purpur)
(f2).
Model C med tre farver:
Rød/orange/lys lilla: 100 g Indiecita i farve 810
(krysanthemum) (f1), 50 g Indiecita i farve 237
(orange) (f2) og 50 g Indiecita i farve 286 (purpur)
(f3).

Indiecita i farve 197 og 808

Sjalet kan også hækles i Naturgarn. Se side 3.
Mål
Ca. 23 cm bredt og omkreds ca 160 cm.
Hæklefasthed
Der hækles med dobbelt garn. De tre første rækker
måler ca 23 x 7 cm. Vælg en større nål, hvis arbejdet
føles for tæt. Vælg en mindre nål, hvis arbejdet føles
meget løst.

Naturgarn i farve 224, se side 3
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Indiecita i farve 230 og 286

Indiecita i farve 260

Filcolana

Cubes

Side 2

Arbejdsgang
Sjalet består af et net af luftmaskebuer, der ligger
forskudt for hver række. For at få kanten på sjalet
lige er der skiftevis rækker med hhv 14 og 15 lm
buer. En lm bue består normalt af 3 lm efterfulgt af
en 3-dobbelt stangmaske (3-db stgm). De rk hvor
der er 15 lm buer, hækles den første og sidste lmbue lidt mindre end de andre.
Model A (f1) er enkel og uden farveskift. Sjalet
bliver ensfarvet
Model B med to farver garn (f1 og f2). Der er 8
rapporter med skiftevis ensfarvet og tofarvet garn.
De tofarvede rapporter fremkommer ved at hækle
med to farver garn (f1+f2). De ensfarvede rapporter
hækles med to tråde af den samme farve garn
(f1+f1) eller (f2+f2). Se skema.
Model C med tre farver garn (f1/f2/f3). Der er 8
rapporter med skiftevis en ensfarvet og tofarvet
garn. De tofarvede rapporter fremkommer ved at
hækle med to farver garn (f1+f2), (f1+f3) eller
(f2+f3). De ensfarvede rapporter hækles med to
tråde af den samme farve garn (f1+f1), (f2+f2) eller
(f3+f3). Se skema.

nålen 3 gange. Før nålen under lm-buen på
foregående rk. Slå om, træk nålen med omslaget
tilbage. Er det i siden af sjalet skal nålen føres
gennem lm-lænken og ikke under lm-buen. Der er nu
5 løkker på nålen. * Slå om, træk nålen med omslag
gennem de to første løkker på nålen*. Gentag fra * til
* yderligere 4 gange.
lm bue = luftmaske bue, lm buerne i kanten tælles
også med.
Vejledning
Sjalet hækles ved at følge diagram 1.
Start: Begynd med at hækle 57 lm. Sæt en markør i
lm nr. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49
og 53.
1. rk: vend med 1 fm, 4 lm, 1 fm. Fortsæt med * 3
lm, 1 3-db stgm i lm med markør nærmest nålen *.
Gentag fra * til * yderligere 13 gange. 2. rk: vend
med 4 lm, 1 fm. Fortsæt med 1 lm, 1 3-db stgm rundt
om den første lm-bue, * 3 lm, 1 3-db stgm rundt om

Forkortelser
lm = luftmaske
rk = rækker
fm = fastmaske. Før nålen gennem 2. lm fra nålen.
Slå om, træk nålen med omslaget tilbage, slå om,
træk nålen med omslag igennem begge løkker.
3-db stgm = 3 dobbelt stang maske. Slå garnet om

Indiecita i farve 237, 286 og 810

Naturgarn i farve 275, se side 3
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den næste lm-bue *. Gentag fra * til * yderligere 12
gange, og afslut med 2 lm, 1 3-db stgm i sidste lm.
3. rk: vend med 4 lm, 1 fm. Fortsæt med 3 lm, 1 3db stgm rundt om 2. lm-bue, * 3 lm, 1 3-db stgm
rundt om den næste lm bue *. Gentag fra * til *
yderligere 9 gange, og afslut med 3 lm og 1 3-db
stgm i sidste lm.
2. og 3. rk danner mønsteret, og gentages, til der er i
alt 70 rk.
Farveskift (model B og C) sker efter hver 9. rk. 9 rk
danner én rapport. Sjalet er inddelt i 8 rapporter.
Skift farve som vist i skema for farveskift.
Sammenhækling: Når der er hæklet i alt 70 rk hækles
sjalet sammen til et bånd. Der hækles efter diagram
2. Bemærk diagram 2 danner to rk, men hækles som
én.
Placer sjalets to korte sider overfor hinanden, starten
af sjalet har 14 lm-buer og slutningen har 15 lm-buer.
Starten af sjalet betegnes efterfølgende som A-enden
og slutningen af sjalet som B-enden.
Sammenhæklingen hækles ved at følge diagram 2.
Start: Begynd med 4 lm. Fortsæt med 1 3-db stgm i
hjørnet på A-enden. 1 lm og 1 3-db stgm rundt om
den første lm-bue i A-enden. 2 lm og 1 3-db stgm
rundt om 2. lm-bue i B-enden. * 1 lm, 1 3-db stgm
rundt om den næste lm-bue i A-enden. 2 lm, 1 3-db
stgm rundt om den næste lm-bue i B-enden*. Gentag
fra * til * yderligere 12 gange. 1 lm, 1 3-db stgm
rundt om den sidste lm-bue i A-enden, 2 lm, 1 3-db
stgm i hjørnet på A-enden. Afslut med 4 lm og 1 km i
hjørnet på B-enden. Træk garnet igennem løkken og
hæft ender.
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Side 3
Variation: Cubes i naturgarn
Materialer
170 g naturgarn fra Filcolana. Modellerne her er
hæklet i henholdsvis turkis nr. 224 og æblegrøn nr.
275.
7 mm hæklenål
Mål
Ca. 23 x 160 cm.
Hæklefasthed
De tre første rk måler ca. 23 x 12 cm. Vælg en større
nål, hvis arbejdet føles for tæt. Vælg en mindre nål,
hvis arbejdet føles meget løst.
Vejledning
Følg vejledningen ovenfor, men nøjes med at hækle
29 lm i enkelt garn til at begynde med. (Sæt en
markør i lm 1, 5, 9, 13, 17, 21 og 25). I naturgarn er
der færre lm buer end i Indiecita. På rk nr 2 er der 8
lm buer og på rk 3 er der 7 lm buer. Diagram 1 og 2
er vist for Indiecita, så ved naturgarn er 15 lm buer =
8 lm buer og 14 lm buer = 7 lm buer. Rk 2 og 3
gentages skiftevis, til der er i alt 41 rk.
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