Designer: Lissi Sprenger Christensen
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fastmasker
halvstangmaske
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Garn der passer til hæklenål 3½ og helst ikke bomuld, det virker hårdt, det er
bedst med noget der kan gi’ sig lidt.
Str. ca. hovedomkreds 52-54 cm.
1

16 lm (det bliver ribben) vend (det bliver ca. 6 cm. bredt)

2

Start i 3. m fra nålen: 1 hstm i hver m rk ud
(nu vendes alle rk med 2 lm)

3

1 hstm i bageste maskeled, rk ud = 14 m

Tæl m de første rk, så du er sikker på at få den sidste m med på rk.
4-?

Fortsæt til det måler ca 46 cm (det kan strækkes til ca. 52 cm).
Bryd garnet og sy stykket sammen til en ring.

1. omg

Med samme farve som ribkanten hækler du 1 omg fm - start med 2 lm. Du skal hækle 3 fm i hver
”rib”, d.v.s. spring ”retmasken” over. Vær obs på den m der ligger lige før ”retmasken”, at du får
taget tråden med lidt nede, så der ikke bliver et hul. Saml med 1 km

2. omg

3 lm (= 1 stm), og 1 stm i hver m, omg rundt, saml med 1 km.
Gentag 2. omg til stykket måler ca. 6 cm. Lav evt. striber.

Nu starter indtagningerne, der fortsættes i stm. *Tag 6 m ind jævnt fordelt på omg. – og hækl 2 omg uden
indtagninger.* Gentag *-* til der er ca. 6 m tilbage. Luk af.
TIPS:
Du kan hækle huen i lige den str. du ønsker, og i det garn du vil bruge, bare garn og hæklenål passer sammen.
Jeg synes det passer fint til de fleste str., at ribben er ca. 6 cm. bred, slå m op så det passer + 2 m til at vende med.
Mål omkreds på det hoved, der skal have huen, og træk ca. 6 cm. fra. Det er længden på ribben.
Nu tager du masker op, f.eks. 102 m.
Hækl rundt uden indtagninger, i ca. samme bredde som ribben.
Hvor lang skal huen være:
Du havde 102 m.
Du trækker så de 6 m fra, som du skal ende med at have = 96 m.
Hvis du vil tage 6 m ind pr. omgang, dividerer du 96 m med 6 m = 16 indtagn.
Hvis du vil have huen 32 cm. lang fra første indtagning, skal du lave en indtagning på hver 2. cm. (32 cm. divideret med
16 indtagninger = 2 cm.)
Hvis du vil have huen mere spids og ikke så lang, kan du f.eks. tage 8 m ind pr. omg.
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