Mathildes blomsterklæde
Design: Rachel Søgaard
Et frodigt og farverigt hæklet blomsterklæde i
det blødeste garn.
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Materialer
Indiecita fra Filcolana. 50 g af hver af følgende farver:
225 (Christmas Red)
237 (Autumn Orange)
231 (Delphinium Blue)
228 (Smoke Blue)
234 (Lime Juice)
221 (Thyme)
Hæklenål nr. 3
Mål
15 x 120 cm
Forkortelser
lm = luftmaske
fm = fastmaske
km = kædemaske
omg = omgang
stm = stangmaske
dbl stm = dobbelt stangmaske
fm = fastmaske
Fremgangsmåde
Tørklædet er lavet af små to-farvede blomster med 6
blade. Du kan vælge at hækle dem sammen efterhånden eller sy dem sammen til sidst.
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Side 2

Blomst
Begynd med 2 lm med fv. 1.
1. omg: 12 fm i 2. lm fra nålen. Luk med 1 km i 1.
lm.
2. omg: NB! Denne omg. hækles i 1. omg.s bagerste
maskeled. 1 km i 1. fm. Derefter (i samme fm) 3 lm,
* 1 dbl stm. 1 dbl stm i næste fm. I næste fm: 1 dbl
stm, 3 lm, 1 km, 3 lm, 1 dbl stm*. Gentag fra * til *
yderligere 4 gange.
1 dbl stm i næste m. Slut med 1 dbl stm, 3 lm, 1 km i
sidste fm. = 6 blade.
3. omg: Hækles med fv. 2. NB! Denne omg hækles
i 1. omg.s forreste maskeled. Begynd med at fæstne
garnet med 1 km i 2. fm (samme m, hvor den enlige
dbl stm blev hæklet på 2. omg), *2 lm, 2 stm, 2 lm, 1
km stadig i samme m. Spring 1 fm over, 1 km i næste
m*. Gentag fra * til * yderligere 5 gange. Sidste km i
km ved omg.s begyndelse.
Montering
Du kan vælge at hækle blomsterne sammen efterhånden. Det gøres på 2. omg. efter ved at hækle 1
km i midterste dbl stm på en anden blomst. Samme
placering som nævnt nedenfor.
Hvis du hellere vil sy dem samen, gør du følgende:
Hækl i alt 91 blomster i forskellige farvesammensætninger.
Fordel blomsterne i rækker med skiftevis 3 og 4 i
hver. Den næstsidste række i hver ende har 3 blomster, og der sluttes af med 2 blomster i sidste række.
Næst blomsterne sammen spids mod spids.
Hæft alle ender og pres alle de små blomster med
damp.
Således placeres blomsterne ved hver af tørklædets
ender:
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