Albatros

- et hæklet halstørklæde

Design: Stine Gudmand-Høyer
Hæklet tørklæde med striber, der er hurtigt
at lave. Tørklædet kombinerer tre forskellige
garner, med hver deres struktur og tykkelse.
Det giver tørklædet en flot glans samtidigt
med at det er både blødt og varmt.
Tørklædet kan nå to gange rundt om halsen
eller blot hænge løst og det passer fint i halsåbningen på en frakke. Modellen er anvendelig til hele familien på tværs af køn og generationer, vælg blot personens yndlingsfarver.
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Materialer
oliven/pink variant (billedet øvert højre spalte):
Naturgarn fra Filcolana:
80 g i fv 246 (Olivengul = A)
Peruvian Highland Wool fra Filcolana
40 g i fv 255 (Limelight = B)
40 g i fv 283 (Calypso = C)
Indiecita fra Filcolana
15 g i fv 233 (Gul = D)
Rosa variant (billedet nederst højre spalte):
Naturgarn fra Filcolana:
80 g i fv 316 (Rosa = A)
Peruvian Highland Wool fra Filcolana
40 g i fv 815 (Lavendelgrå melange = B)
40 g i fv 977 (Beige = C)
Indiecita fra Filcolana
15 g i fv 227 (Gammel rosa = D)
Lilla variant (billedet nedenfor):
Naturgarn fra Filcolana:
80 g i fv 238 (Lilla = A)
Peruvian Highland Wool fra Filcolana

40 g i fv 258 (Light Purple = B)
40 g i fv 815 (Lavendelgrå melange = C)
Indiecita fra Filcolana
15 g i fv 286 (Purpur = D)
Hæklenål 7 mm
Modellen kan også hækles med nål 6 mm, så bliver
det lidt fastere i det, hvilket jeg foretrækker, når tørklædet er til en mand.
Mål
Længde x bredde: ca. 130 cm x 16 cm
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Hæklefasthed
10 m x 15 rk i mønster med hæklenål 7 mm = 10 cm
X 10 cm
Forkortelser
arb: arbejdet
m: maske(r)
lm: luftmaske(r)
fm: fastmaske(r). Bemærk: Fm hækles i bagerste
maskelænke på den forrige række.
Lås maske(n): Tag hæklenålen ud af løkken og før
garnnøglet gennem løkken og stram til, så den ligger
pænt. Nu er masken låst og kan ikke løbe. Garnet
hviler, mens der hækles videre med et andet garnnøgle.
Arbejdsgang
Tørklædet er hæklet på den lange led med 4 garnnøgler af forskellige tykkelser og farver og der hækles
kun med 1 tråd ad gangen. Skift garnnøgle efter hver
række. Undlad at bryde garnet, men lås masken så
arbejdet ikke trevler op. Det er vigtigt at bemærke, at
arbejdet kun vendes efter hver fjerde række. Modellen forudsætter derfor, at der er fire nøgler garn.
Tørklæde
Hækl 140 lm med fv A. Lås masken uden at bryde
garnet.
1. rk: Skift til fv B. *Uden at vende arbejdet hækles
der fra samme side som før. Fæst garnet med 1 km.
Hækl 1 lm, 1 fm i bagerste maskelænke på første m
på foregående række. Fortsæt med at hækle 1 fm
i bagerste maskelænke på hver m på foregående
række. Afslut rækken med at låse masken.*
2. rk: Skift til fv C. Gentag 1. rk fra * til *.
3. rk: Skift til fv D. Gentag 1. rk fra * til *.
4. rk: Vend arb. Skift til fv A. Gentag 1. rk fra * til *.
Gentag række 1 til 4 i alt 5 gange. Luk af og hæft
ender.
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