Pulsatilla

- et lækker blødt hækle babytæppe

Design: Rachel Søgaard
At hækle firkanter, og hækle dem sammen til
et tæppe, er en skøn, klassisk disciplin. Her
er små, hæklede cirkler rammet ind i firkanter af dæmpede farver. Pulsatilla er hæklet i
den blødeste, bløde merinould. Perfekt til fint
babytæppe.
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Materialer
Anina fra Filcolana
Farve A: 50 g af 3 farver - se hvilke nedenfor
Farve B: 50 g af 3 farver - se hvilke nedenfor
Samt 100 g til sammenhækling og kant
Hæklenål nr. 4½ mm
Version i røde nuancer
Farve A: 334 (Light Blush), 245 (Bordeaux) og 1850
(Purpur)
Farve B: 954 (Light Grey melange), 955 (Medium
Grey melange), 975 (Dark Chocolate melange) og
973 (Nougat melange)
Til sammenhækling og kant: 973 (Nougat melange)
Version i blå nuancer
Farve A: 333 (Seafoam), 2169 (Blue Haze) og 1055
(Blue Violet)
Farve B: 954 (Light Grey melange), 955 (Medium
Grey melange), 975 (Dark Chocolate melange) og
973 (Nougat melange)
Til sammenhækling og kant: 973 (Nougat melange)
Mål
ca. 80 x 100 cm
– 9 kvadrater på den ene led og 12 kvadrater på den
anden led
Hæklefasthed
Hvert kvadrat måler ca. 9 x 9 cm.
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Forkortelser
lm: luftmaske
km: kædemaske
fm: fastmaske
hlv stm: halv stangmaske
stm: stangmaske
Hækl omkring enderne efterhånden, så du slipper for
at hæfte de fleste af dem til slut.
Kvadrat
Følg diagrammet eller hækl efter forklaringen nedenfor.
Begynd med 4 lm.
1. omg (farve A): Hækl 16 stm i den 1. af de 4 lm
(altså den længst væk fra hæklenålen). Slut omgangen med 1 km i første stm ved omgangens begyndelse.
2. omg (farve A): 3 lm (tæller ikke som en stm), 2
stm i hver m omg rundt, slut med 1 km i første stm
ved omgangens begyndelse, hæklet med den nye
farve = 32 stm.
3. omg (farve B): 1 lm, *1 fm i hver af de næste 3
stm, 1 hlv stm i næste m, 1 stm i næste m, i næste m hækles [2 stm, 2 lm (hjørne), 2 stm], 1 stm
i næste m, 1 hlv stm i næste m*, gentag fra * til *
yderligere 3 gange, slut med 1 km i første fm ved
omgangens begyndelse.
4. omg (farve B): 3 lm, 1 stm i hver m omg rundt –
i hjørnerne (2 lm) hækles [2 stm, 2 lm, 2 stm]. Slut
med 1 km i første stm ved omgangens begyndelse.
Bryd garnet og træk garnenden igennem sidste m.
Der hækles i alt 108 kvadrater i forskellige farvekombinationer.

luftmaske
kædemaske
fastmaske
halv stangmaske

stangmaske

Sammenhækling (med farve 973)
Læg kvadraterne op, tilfældigt placeret med 12 rækker à 9 kvadrater.
Hækl først baner sammen på den ene led og derefter
på den anden led.
Kvadraterne hækles sammen fra retsiden med fm
og km således: Læg to kvadrater vrang mod vrang.
Fæst garnet med 1 km i hjørnet på det første kvadrat,
hækl 1 fm i samme hjørne, hækl 1 fm i første m fra
hjørnet på det andet kvadrat. Spring 1 m over på det
første kvadrat og hækl 1 fm i næste m, spring 1 m
over på det andet kvadrat og hækl 1 fm i næste m.
Der hækles fra retsiden ind i det forreste kvadrat og
fra vrangsiden ind i det bageste. Fortsæt på denne
måde med at hækle 1 fm i skiftevis det ene og det
andet kvadrat med 1 m imellem, til alle kvadrater i en
række er samlet.
Montering
Hækl 1 omg stm omkring arbejdet. Der hækles 1
stm i hver m, 1 stm i kvadraternes hjørner og 1 stm i
sammenhæklingerne. I hvert af tæppets hjørner hækles [2 stm, 2 lm, 2 stm].
Derefter hækles 2 omgange fm, hvor der hækles [1
fm, 2 lm, 1 fm] i hvert af tæppets hjørner og 1 fm i
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hver m i øvrigt.
Broderet stjerne: Sy 8 kastesting omkring den 1. omgang stm i midten af nogle af kvadraterne.
Hæft de sidste ender. Skyl arbejdet, centrifuger let og
lad tørre liggende.
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