Calendula - et skønt hæklet tæppe
Opskrift: Nanna Gudmand-Høyer
Tæppet er et resultat af leg med farver. De
otte farver, der giver tæppet liv, var nødt til
at få lov at lege sammen. Det fik de så lov til
i en masse sekskanter, der er blevet til tæppet ”Calendula” – Calendula er i øvrigt noget
så skønt og almindeligt, som morgenfruer.
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Materialer:
Peruvian Highland Wool fra Filcolana:
500 g i farve 973 (nougat melange) (BF)
50 g i følgende 8 farver (MF1 til MF8): 257 (mint),
280 (Curacao), 281 (rimfrost), 259 (lavendel), 283
(calypso), 284 (kumquat orange), 220 (forårsgrøn) og
228 (støvet blå)
Hæklenål 6 mm
Størrelser
Du kan nemt ændre tæppet størrelse ved at hækle
flere (eller færre) sekskanter.
Mål
ca 115 x 100 cm
Hæklefasthed
Fra kant til kant måler sekskanter 10 cm, fra spids til
spids 12 cm.
Særlige forkortelser
BF: bundfarve
MF: mønsterfarve
km: kædemaske
fm: fastmaske
stm: stangmaske
mr: magisk ring (se side 3)
Arbejdsgang
Først hækles alle sekskanterne og derefter hækles de
sammen. Til sidst hækles en lille kant rundt om hele
tæppet.
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Side 2

Diagram til sekskanterne
Stangmaske
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Magisk ring
Luftmaske
Kædemaske
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Om at hæfte ender:
Du kan undgå at skulle hæfte langt de fleste af tæppets garnender med en nål, ved at hækle dem med
undervejs, så de derved bliver hæftet.
Sekskanter (se også diagram ovenfor)
1. omgang (med MF1): Lav en mr og hækl 18 stm

i denne. Slut omgangen med 1 km i anden lm ved
omgangens begyndelse.
2. omgang (med MF2): Fæst det nye garn i slutningen af forrige omgang med 1 km, hækl 2 lm, 2 stm i
de næste 2 m, 2 lm, *3 stm i de næste 3 m, 2 lm*,
gentag fra * til * yderligere 4 gange. Slut omgangen
med 1 km i 2. lm ved omgangens begyndelse.

Sammenhækling
Start i det ene hjørne og hækl sekskanterne sammen (de første 12 sammenhæklinger er vist, men fortsæt på samme måde).
Husk at hækle enderne fra sekskanterne
med, så du skal hæfte færrest muligt ender med nål.
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Magisk ring

Billede 1. Lav en ring om din ene finger.

Billede 3. Hækl masker rundt i ringen efter opskriften

Billede 2. Dan den første maske i ringen

Billede 4. Træk ringen til

3. omgang (med BF): Fæst det nye garn i slutningen
af forrige omgang med en km, hækl 2 lm, 2 stm i de
næste 2 m, 2 stm i lm-buen, 2 lm, stm i lm *3 stm i
de næste 3 m, 2 stm i lm-buen, 2 lm, 2 stm i samme
lm-buen *, gentag fra * til * yderligere 4 gange. Slut
omgangen med 1 km i 2. lm ved omgangens begyndelse.
Hækl 108 sekskanter i alt. (Du har 8 MF, og kan derfor lave 56 forskellige sekskanter. I tæppet på billedet
er der hæklet 2 af hver ”slags” med undtagelse af 4,
som kun findes i tæppet en enkelt gang.)

konvekse hjørner og 1 fm i hver lm-bue i de konkave
hjørner.
Hæft de sidste ender. Skyl tæppet op og lad det tørre.

Sammenhækling
Læg sekskanterne op, tilfældigt placeret med 12 rækker af 9 sekskanter.
Sekskanterne hækles sammen (med BF) fra retsiden
med 1 fm hver m i bagerste maskeled. Se tegningen
på side 2 for ide til rækkefølgen, du skal hækle sammen i.
Kant
Der hækles en fastmaskekant rundt langt hele kanten. 6 fm på hver langside, 2 fm i hver lm-bue i de

www.filcolana.dk

Filcolana

