Agave

- et hæklet, trekantet tørklæde

Design: Stine Gudmand-Høyer
Blødt, hæklet, trekantet tørklæde med smalle
ender, så det nemt kan bindes på et utal af
måder.
Tørklædet er hæklet på skrå i et åbent mønster med to tråde, hvilket giver det et rustikt
og asymmetrisk udtryk. Tørklædet er hurtigt
at hækle og er en allround model, der kan
bruges året rundt af hele familien.
Modellen er hæklet op i to størrelser. Den lille
version af tørklædet er lige stort nok til at
nå to gange rundt om halsen. Det kan således varme om halsen og bruges i kraven på
mange frakker. Tørklædet har også en størrelse så børn kan få glæde af det.
Den store version kan bruges som både sjal
og tørklæde. I opskriften er det vist, hvordan
man ved at kombinere fire farver, kan frembringe et tørklæde med mange smukke farvetoner. Det kan naturligvis også hækles op
med kun en farve tilsvarende den lille version
af tørklædet.
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Materialer
100 (300) g Cinnia fra Filcolana
Hæklenål 10 mm
Ensfarvede modeller
Det lille tørklæde er hæklet op med kun en farve og til
et tørklæde bruges 100 g Cinnia:
Søgrøn: fv. 146 (Søgrøn)
Flerfarvede modeller
Det store tørklæde er hæklet op med fire farver i et
tørklæde. Til et tørklæde bruges 300 g Cinnia. Der er
tre farvevarianter:
Orange/grå/brun/blå: A: 50 g fv. 215 (Gulerod), B:
100 g fv. 402 (Mellemgrå melange), C: 100 g fv. 976
(Rådyr melange) og D: 50 g fv. 270 (Midnat).
Rosa/hvid/lyseblå/gul: A: 50 g fv. 227 (Gammelrosa),
B: 100 g fv 101 (Råhvid), C: 100 g fv. 281 (Rimfrost),
og D: 50 g fv. 287 (Bitter lemon).
Størrelse
Modellen er hæklet op i to størrelser, og tallene i parentes angiver den store størrelse.
Mål
Længde: 110 (200) cm
Højde: 30 (50) cm
Hæklefasthed
6 rk i mønster med 2 tråde Cinnia og hæklenål 10
mm = 10 cm

www.filcolana.dk

Filcolana

Agave
Det er vigtigt at overholde hæklefastheden for at få
garnmængden til at passe.
Forkortelser
lm (luftmaske)
fm (fastmaske)
stm (stangmaske)
lm-bue (luftmaskebue)
Arbejdsgang
Tørklædet er trekantet og hæklet på skrå i dobbelt
garn. Der begyndes ved tørklædets ene spids, og der
tages ud undervejs. Når tørklædet har den ønskede
højde, hækles den anden spids.
Striber (gælder kun stor, flerfarvet model)
1.-16. rk: 2 tråde A
17.-22. rk: 1 tråd A og 1 tråd B
23.-28. rk: 2 tråde B
29.-40. rk: 1 tråd B og 1 tråd C
41.-46. rk: 2 tråde C
47.-52. rk: 1 tråd C og 1 tråd A
53.-58. rk: 1 tråd C og 1 tråd B
59.-64. rk: 2 tråde B
65.-70. rk: 1 tråd B og 1 tråd D
71.-76. rk: 2 tråde D
77.-82. rk: 1 tråd D og 1 tråd C
83.-91. rk: 2 tråde C

Side 2
fm om næste lm-bue, 2 lm, 1 fm om sidste lm-bue.
Vend med 3 lm.
3. rk: 1 stm, 1 lm og 1 stm om første lm-bue, 1 lm,
1 stm om næste lm-bue, 1 lm. Afslut rk med 1 stm, 1
lm og 1 stm om sidste lm-bue. Der er nu 4 lm-buer.
Vend med 2 lm.
4. rk: 1 fm, 2 lm og 1 fm om første lm-bue, * 2 lm, 1
fm om næste lm-bue*. Gentag fra * til * rækken ud.
Vend med 3 lm.
5. rk: 1 stm, 1 lm og 1 stm om første lm-bue, 1 lm.
*1 stm om næste lm-bue, 1 lm*. Gentag fra * til *
rækken ud. Afslut med at hækle yderligere 1 stm om
sidste lm-bue. Der er nu 1 lm-bue mere end på foregående række.
Vend med 2 lm.
Gentag 4. og 5. rk til der er i alt 39 (69) rk med 22
(37) lm-buer. Første del af tørklædet er nu hæklet.
Fortsæt med at hækle tørklædets anden spids på
følgende måde:
40. (70.) rk: Som 4. rk, dog gentages fra * til * ikke
rækken ud, men til der er 4 lm-buer tilbage.
Vend med 3 lm.
41. (71.) rk: Som 5. rk.
Vend med 2 lm.
Gentag 40. (70.) og 41. (71.) rk yderligere 5 (10)
gange.
Luk af og hæft ender.

Tørklæde
I dobbelt garn hækles 6 lm (se diagram).
1. rk: 1 stm, 1 lm og 1 stm i 4. lm fra nålen, 1 lm.
Spring 1 m over. 1 stm, 1 lm, og 1 stm i næste m.
Der er nu 3 lm-buer.
Vend med 2 lm.
2. rk: 1 fm, 2 lm og 1 fm om første lm-bue, 2 lm, 1

www.filcolana.dk

Filcolana

