Paeonia - et slumretæppe til store eller små i ren uld
Design: Rachel Søgaard
Et herligt tæppe. Put dig i det i sofaen, tag
det med en forårsdag i haven, eller forær det
til en lille ny baby, der kan lege på det, eller
varme sig i det i barnevognen.
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Materialer:
Peruvian Highland Wool fra Filcolana: 700 g i farve
101 naturhvid, samt 50 g af hver af følgende farver
(8 farver i alt): 226 hindbær, 228 støvet blå, 254
fersken, 255 limelight, 256 tegl, 257 mint, 258 lyslilla
og 259 lavendel.
Hæklenål nr. 5½.
Mål: ca. 120 x 135 cm
Hæklefasthed: Hvert kvadrat måler ca. 16 x 16 cm.
Forkortelser:
lm = luftmaske, km = kædemaske, fm = fastmaske,
hlv stm = halv stangmaske, stm = stangmaske
Tæppet består af 56 kvadrater i forskellige
farvesammensætninger. Det er en god idé, at hækle
alle kvadrater først, lægge dem op, som man synes,
de passer bedst, og derefter hækle dem sammen.
Hvert kvadrat hækles i 2 farver plus bundfarven.
Bland selv farverne på kvadraterne, eller leg med
kombinatorik, der kan blive 56 forskellige...
Kvadrat:
Begynd med 4 lm.
1.omgang (farve 1): Hækl 15 stm i den 1. af de 4
lm (altså den længst væk fra hæklenålen). Slut
omgangen med 1 km i den 4. lm ved omgangens
begyndelse med den nye farve.
2. omgang (farve 2): 4 lm, *1 stm i næste m, 1
lm*, gentag fra * til * omgangen rundt, slut med 1
km i 3. lm ved omgangens begyndelse.
3. omgang (farve 2): [1 km, 3 lm, 1 stm] i første
lm-bue, *1 lm, 2 stm i næste lm-bue*, gentag fra *
til * omgangen rundt, slut med 1 lm, 1 km i 3. lm ved

omgangens begyndelse. Bryd garnet.
4. omgang (bundfarve): Sæt garnet til i en lm-bue
med 1 km, 1 lm, *1 hlv stm i buen, 3 lm, 1 fm i
næste bue, 3 lm, 1 fm i næste lm-bue, 3 lm, 1 hlv
stm i næste bue, 5 lm*, gentag fra * til * omgangen
rundt og slut med 1 km i den hlv stm ved omgangens
begyndelse.
5. omgang (bundfarve): 1 km i første lm-bue, 3 lm
(erstatter 1. stm), 2 stm i samme bue, *3 stm i hver
3 lm-bue, [3 stm, 3 lm, 3 stm] i 5 lm-buen*, gentag
fra * til * omgangen rundt, slut med 1 km i 3. lm ved
omgangens begyndelse.
6. omgang (bundfarve): 3 lm (erstatter 1. stm), *1
stm i hver af de følgende stm, [2 stm, 3 lm, 2 stm] i
lm-buen*, gentag fra * til * omgangen rundt og slut
med 1 stm i hver af de følgende stm, 1 km i 3. lm ved
omgangens begyndelse. Bryd garnet.
Sammenhækling:
Hækl kvadraterne sammen fra retsiden med 1 km i
hver m i bagerste maskeled.
Montering:
Hæft de sidste ender. Hækl 4- 5 omgange fm omkring
arbejdet. På første omgang hækles 1 fm i hver m, 1
fm i sammenhæklingen mellem hvert kvadrat og 5 fm
i lm-buen i hvert af de 4 hjørner. På de følgende omg
hækles 1 fm i hver m, dog 3 fm hjørnemasken i hvert
hjørne.
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