Oscilla

- en hæklet sjælevarmer

Design: Sidsel Sangild
Det hæklede bølgemønster er her brugt i
stort format – som et helt hav. Gotlandsk
Pelsuld er et fantastisk lækkert garn at hækle
tekstur i. Bølgerne står tydeligt frem, og det
bliver ikke for tungt.
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Materialer
280 (360) 400 g Gotlandsk Pelsuld fv. 296
Hæklenål 3,5 mm
Størrelser
XS/S (M/L) XL/XXL
Mål
Str. XS/S:
82,5 x 50 cm (før vask)
82,5 x 66,5 cm (efter vask og opspænding)
Str. M/L:
92,5 x 58 cm (før vask)
92,5 x 70 cm (efter vask og opspænding)
Str. XL/XXL:
102,5 x 64 cm (før vask)
102,5 x 77 cm (efter vask og opspænding)
Hæklefasthed
20 masker og 20 rækker på 3,5 mm hæklenål = 10 x
10 cm (før vask og opspænding).
Arbejdsgang
Sjælevarmeren hækles som en stor firkant, der sys
sammen to steder.
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Opskrift
Slå 165 (185) 205 lm op.
1. rk: 1 lm, 1 fm i 2. m fra nålen. 1 fm i de næste 9
m, *1 km i de næste 5 m, 1 hstm i de næste 5 m*
gentag fra * til * til der er 15 m tilbage, 1 km i de
næste 5 m, 1 fm i hver af de sidste 10 m, vend.
Fra nu af hækles alle masker kun gennem det bagerste maskeled. Det er dette, der giver reliefvirkningen
og elasticiteten.
2. rk: 1 lm, 1 fm i de første 10 m. Resten af rækken
hækles: hstm i km, km i hstm, fm i de sidste 10 m,
vend.
3. rk: 1 lm, der hækles fm i fm, km i km og hstm i
hstm, vend.
Gentag 2.-3. rk 53 (56) 62 gange. Hækl igen 2. rk en
gang.
Antal rækker i alt: 110 (116) 128.
Montering
Fold firkanten på langs af rækkerne, og sy fm-ribben
sammen i begge sider.
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