
Diameter målt på bunden.
Str.: D 20 cm x H 8 cm/Cosy garn 150 g.
Str.: D 24 cm x H 9 cm/Cosy garn 175 g.
Str.: D 26 cm x H 10 cm/Cosy garn 250 g.
Dobbelttråd: 8 dfm og 7 fm/10 cm.
Hækelnål: 4,0 - 4,5 mm.

Hæklet i Go handmades Cosy – et vidunderligt blødt og høj kvalitets bomulds mix, som holder facon. 60% Bomuld/40% Akryl, 50 g/100 m.

Go handmades filt - et rigtig godt valg som foer 

til hæklede kurve. Foret giver en særlig finish, et 

ekstravagant look og det holder kurvene i facon.

www.gohandmade.dk
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Opskrif t 
Granny Sjal
i Cou ture

Model: Granny Sjal i Couture
Str.: 60 x 150 cm/Couture garn 300 g.
Hæklefasthed: 3 stgm gr /10 cm.
Hæklenål: 7,0 - 8,0 mm.

Hæklet i Go handmades Couture - et sofistikeret og elegant garn. Super blødt, med et lækkert touch af noget meget delikat. 100% Akryl, 50 g/50 m.
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! Kurvene er hæklet 
i dobbelttråd.  

FORKORTELSER OG FORKLARINGER
m  maske
lm  luft maske
vlm  Vendeluftmaske, vend derefter arbejdet
stgm  stangmaske
stgm gr  stangmaske gruppe (består af 3 stgm)
rk række
*…*  Det, der står imellem, gentages igennem omgangen/rækken

Angivne garnmængder er vejledende.

Granny Sjal i Couture

Der hækles i rækker frem og tilbage.

Alle rækker starter med 3 vlm – de tæller som den første stgm.

1. rk) 4 lm, 2 stgm i den første lm, vend
2. rk) 2 stgm i første m fra nålen, 1 lm, 3 stgm i den 3. lm fra forrige række
3. rk) 2 stgm i første m fra nålen, 1 lm, 
 *3 stgm i mellemrummet imellem stgm gr, 1 lm*, 
 i sidste m af rækken hækles 1 stgm gr

Gentag 3. rk indtil den ønskede størrelse.

Klip og hæft trådenderne. 
Sjalet er nu færdigt.
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