Pang - et hæklet tørklæde
Design: Rachel Søgaard
Knald på farverne eller mere afdæmpet? Du
bestemmer. Tørklædet består af 103 hæklede
moduler med en cirkel i midten og 8 takker
rundt om. Modulerne hækles sammen
undervejs. Når man har hæklet det første
modul, er det nemt at fortsætte. Det sjove
bliver at variere farverne.
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Materialer:
Peruvian Highland Wool fra Filcolana; 50 g af hver af
følgende farver: 18 pink, 190 pistacie, 194 lilla, 202
petrol, 215 orange og 224 turkis.
Hæklenål nr. 7.
Færdige mål:
30 cm x 160 cm
Forkortelser:
lm = luftmaske

km = kædemaske
fm = fastmaske
stgm = stangmaske
1. modul:
Begynd med 4 lm og hækl 15 stgm i den første af
disse. Slut omgangen med en km i den 4. lm ved
omgangens begyndelse med den nye farve.
Næste omgang: 1 lm, 1 fm i samme m som km, der
afsluttede forrige omg, *(1 fm, 3 lm, 1 fm) i næste
m, 1 fm i næste m*, gentag fra * til *, til der er
hæklet i alt 7 lm-buer, (1 fm, 3 lm, 1 fm) i næste m,
slut omgangen med 1 km i den første fm ved
omgangens begyndelse.
Sammenhækling:
Nu skal næste modul hækles fast på det første. Det
gøres ved at erstatte den midterste lm i lm-buen med
en km, som hækles i lm-buen på det andet modul.
Se på billedet, hvordan modulerne er sat sammen:
I den første række på tørklædets lange led, hækles 2
lm-buer fast i 2 lm-buer på modulet ved siden af.
I næste række hækles modulerne fast forskudt,
således at en lm-bue hækles fast i en lm-bue fra et
modul på den foregående række, og næste lm-bue
hækles fast i det næste modul på den foregående
række. Husk også at hækle 2 lm-buer fast i modulet
ved siden af.
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