Designer: Rokken.dk’s medlemmer

Vejledning til Havfruesjalet
Her er lidt hjælp til jer, der har svært ved at komme i gang med Havfruesjalet.
Billederne viser de første rækker af sjalet.

3 række: 1 dobb.stg, 1lm, 1 dobb.stgm om den øverste stgm, 2 lm, 1 dobb.stgm,1lm,
1 dobb, i midten af det store hul o.s.v
Billed 1. 4.række. Hækl. 6 stg om den første dobb.stgm
Billed 2. Fortsæt rundt i et v med at hækle 6 stg m om den anden dobb.stgm
Hækl 1 km i mellemrummet mellem de to næste dobb.stgm.
Billed 3. 4 række Gentag med at hækle 2 x 6 stg m om de to sidste dobb.stgm.
Slut med 1 km i 3 lm af de 10 lm fra forige række.

Billed 1. 5 række: 1 dobb.stg, 1lm, 1 dobb.stg om den
øverste stg. (her er det om de 3 lm=stgm), 2lm,
1 dobb.stgm,1 lm 1 dobb.stgm i det store hul, der
er dannet af 2x6 stgm fra række 4. 2lm, 1
dobb.stm, 1 lm, 1 dobb,stgm, i det hul, hvor du
havde kædemasken på 4 række.

opskrifter@varmestuestrik.dk ● CVR 39976560 ● Bank reg. 0517 nr. 195860
På varmestuestrik.dk findes der flere opskrifter.

Billed 2. 5 række hæklet færdig. Der er 5 V´er set fra
bagsiden.
Der kommer 1 skæl mere på hver række, hvis man gør det
rigtigt.
Begynd med 1 skæl. Næste række 2 skæl. Det første ligger i
midten af disse to. Der kommer kun 1 mere, da de skal ligge
forskudt af hinanden og ikke ovenpå hinanden.
Der skal kun 2x6 stgm i hveranden V, for ellers kan skællene
ikke blive forskudt.
Billed 1: forsiden.

Billede 2: bagsiden

Der er strikket kant omkring sjalet i stedet for den hæklede der er på mønstret.
Hækl først masker op i det lige stykke ved halsen og strikke derefter 4 p ret, hvor der strikkes 2
gange i sidste m på alle pinde. Og lukker af, hvor jeg samtidig strikker 2 m i sidste m. Derefter
hækler jeg masker på det spidse stykke. Strik 4 pinde r.
Husk at tage ud i spidsen på retsiden.
Havde det blot stået i opskriften, at arbejdet skal vendes 90 grader, når man hækler omkring
det ene V-ben og herefter 180 grader ved det andet V-ben, ville det have sparet meget tid.
Nej det kan du ikke se og det står heller ikke i den købte opskriften.
Joooh, nu har jeg kikket ordentligt efter. Der står jo netop at når de 6 stgm. x 2 er hæklet skal
næste m være en km i NÆSTE hul.
Forklaringen i opskriften, kunne godt være bedre ;-(
**************************************************************************
Skal de løkker ikke være i begge sider? Jeg har da én i hver side. De 10 luftmasker som man
skal slutte rækken med at hækle i 3 luftmaske, hækler jeg i 3 luftmaske fra oven så
fremkommer der en løkke i modsatte side, er det den 3 dbstg der giver en lille løkke?
Jo der er løkker i hver ende
I den ene side er der 10 lm som er sideløkken. I den anden er det den 3 dobbeltstgm, der giver
løkken.
***************************************************************************
4.række: Hækl *6 stgm om den første dbstgm, fortsæt rundt i et v med at hækle 6 stgm om
den anden dbstgm, 1 km i det næste hul* Gentag fra * til * slut med 1 km i 3 lm i siden.
det betyder vel der kun er 7 luftmasker tilbage til til løkke ikke?
Ja det gør det.

