Grisa

- et hæklet sjal

Design: Stine Gudmand-Høyer
Hæklet, aflangt tørklæde med skrå ender, der
gør tørklædet nemt at binde. Kan også bruges som sjal over skuldrene.
1. udgave - januar 2015, © Filcolana A/S
Materialer
250 g Cinnia fv 402 (Mellemgrå melange) fra Filcolana
Hæklenål 5 mm
Størrelse
One size
Mål
Længde (på det længste sted): 200 cm
Højde: 30 cm
Hæklefasthed
10 rækker i mønster med hæklenål 5 mm = 10 cm.
Særlige forkortelser
rk: række(r)
lm: luftmaske(r)
fm: fastmaske(r)
stm: stangmaske(r)
smh fm: sammenhæklede fastmasker. *stik nålen ind
i næste m og træk garnet igennem*. Gentag fra * til
* 1 (2) gange. Slå om, træk garnet igennem alle 3 (4)
løkker på hæklenålen.
Arbejdsgang
Tørklædet er hæklet på skrå. Begynd i det ene hjørne
og tag løbende ud i den ene side (udtagningskanten).
Tørklædet bliver bredere, jo flere rækker der hækles.
Når det måler 30 cm i bredden, skal det ikke være
bredere, kun længere. Tag fortsat ud i udtagningskanten og tag tilsvarende ind i indtagningskanten. Når
sjalet måler 200 cm i længden, lukkes af.

Tørklæde
Med hæklenål 5 mm hækles følgende (se også diagram):
Begynd med 4 lm.
1. rk: Hækl 3 stm i 4. lm fra nålen, 1 fm i samme m.
Vend med 4 lm.
2. rk: 3 smh fm over de 3 stm, 1 lm, 1 fm i lm-buen
ved begyndelsen af arbejdet.
Vend med 3 lm.
3. rk: 1 fm i 2. lm fra nålen, 2 lm, 3 stm i samme m
som fm, 1 fm i fm på forrige rk, 3 lm, 3 stm i samme
m som fm, 1 fm i de smh fm ved begyndelsen af for-
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rige rk.
Vend med 4 lm.
4. rk: 3 smh fm over de 3 stm, 1 lm, 1 fm i lm-buen
på forrige rk, 1 lm, 2 smh fm over de sidste 2 af de 3
stm, 1 lm, 1 fm i lm-buen ved begyndelsen af forrige
rk.
Vend med 3 lm.
5. rk: 1 fm i 2. lm fra nålen, 2 lm, 3 stm i samme m
som fm, 1 fm i den sidste fm på forrige rk (den, der
blev hæklet i lm-buen), *3 lm, 3 stm i samme m som
fm, 1 fm i fm på forrige rk (den, der blev hæklet i lmbuen)*. Gentag fra * til * rækken ud, dog hækles den
sidste smh fm ved begyndelsen af forrige rk.
Vend med 4 lm.
6. rk: 3 smh fm over de 3 stm, 1 lm, 1 fm i lm-buen
på forrige rk. *1 lm, 2 smh fm over de sidste 2 af de
3 stm, 1 lm, 1 fm i lm-buen på forrige rk*. Gentag fra
* til * rækken ud.
Vend med 3 lm.

Side 2
rækken med 1 fm i sidste smh fm ved begyndelsen af
forrige rk.
Vend med 4 lm.
60. rk (som rk 6): 3 smh fm over de 3 stm, 1 lm, 1
fm i lm-buen på forrige rk. *1 lm, 2 smh fm over de
sidste 2 af de 3 stm, 1 lm, 1 fm i lm-buen på forrige
rk*. Gentag fra * til * rækken ud.
Vend med 3 lm.
Gentag 59. og 60. rk, til tørklædet måler ca. 200 cm
(i alt 119 rækker). Luk af og hæft ender.

Gentag 5. og 6. rk, til der er hæklet i alt 58 rækker.
Fortsæt med at hækle mønster som på rk 5 og 6,
men nu med indtagninger i slutningen af de ulige rk
(angivet som indtagningskanten på tegningen):
59. rk: 1 fm i 2. lm fra nålen, 2 lm, 3 stm i samme m
som fm, 1 fm i den sidste fm på forrige rk (den, der
blev hæklet i lm-buen), *3 lm, 3 stm i samme m som
fm, 1 fm i fm på forrige rk*. Gentag fra * til * rækken ud, bortset fra at den sidste gentagelse udelades.
Derved bliver sjalet ikke bredere, kun længere. Afslut
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