Opskrift på hæklet betræk til lys lygter
Et syltetøjsglas, bomuldsgarn og hæklenål nr.3
(eller andet garn og tilsvarende nål – alt kan bruges –
maskeantal og omgange tilpasses garn og glas)

Forkortelser:
m = maske
km = kædemaske
lm = luftmaske
fm = fastmaske
stgm = stangmaske
omg = omgang
Model 1 og 2
Hækle tips: hver omg i bunden, starter med 2 lm, som ikke tælles med i maske optællingen.
Slå 5 lm op og saml til en ring med en km., eller lav en magisk ring og hækl i ringen
1.omg: 2 lm, 10 stgm i ringen, saml med en km i 1. stgm.
2.omg: 2 lm, 2 stgm i hver m hele omgangen rundt = 20 stgm i alt saml med en km i 1. m
3.omg: 2lm *1 stgm i første m, 2 stgm i næste m *, gentag fra * – * omgangen rundt = 30 stgm,
saml med en km i 1. stgm.
4.omg: 2 lm, *1 stgm i hver af næste 2m, 2stgm i næste m* gentag fra *-* omg ud, 40 stgm i alt
saml med en km i 1. stgm
(fortsætte udtagningerne, til det passer til bunden af dit glas, må godt være lidt mindre, da det giver
sig lidt)
evt. 5.omg. 2 lm, *1 stgm i hver af næste 3 m, 2stgm i næste m* gentag fra *-* omg ud, 50 stgm i
alt saml med en km i 1. stgm
evt. 6.omg. 2 lm, *1 stgm i hver af næste 4 m, 2stgm i næste m* gentag fra *-* omg ud, 60 stgm i
alt saml med en km i 1. stgm
osv.
når bunden har samme størrelse som glassets bund (evt. en anelse mindre) hækles, der videre uden
udtagning enten model 1 eller 2
Model 1:
1. runde opad :4 lm, spring 1m over, 1 stgm i næste m *1
lm, spring 1 m over, 1 stgm i næste m* gentag *-*omg ud
saml med en km i 3. lm af de 4 lm fra starten.
2. runde opad: 4lm, *spring lm fra 1.runde over, 1stgm i
stgm fra 1. runde, 1 lm* gentag *-*omg. ud saml med en
km i 3. lm af de 4 fra starten.
gentag runde 2 til ønsket højde bryd garnet eller hækl evt.
en kant
sæt et bånd i til at binde, f.eks. en hæklet luftmaske række,
silkebånd, snor, el.lign.

Model 2:
1.runde opad: 2lm og 2 stgm i slut masken fra sidse omg.
* spring over 2 m hækl 3 stgm i næste maske*, gentag *-*
omg rundt slut med km i 1. stgm på runden.
( hvis maske antallet ikke kan deles med 3, springes der
kun 1 m over 1 eller 2 gange til sidst, så det kommer til at
passe)
2.runde opad: km til hullet mellem stgm gruppe 1 og 2,
2lm+2stgm i hullet,*3stgm i næste hul*, gentag*-* omg
rundt slut med km i 1. stgm på runden.
gentag runde 2 til ønsket højde bryd garnet eller hækl evt.
en kant
(f.eks. 7 stgm i hvert mellemrum og 1 fm i den midt i stgm gruppen)
sæt et bånd i til at binde, f.eks. en hæklet luftmaske række, silkebånd, snor, el.lign.

Model 3
tal i ( ) er til stort glas
Hækl 5 lm og lav en ring med en km i 1. lm.
*hækl 7luftmasker og derefter 1 fastmaske i ringen*
gentag *-* 9 (12) gange, = 10 (13) luftmaske buer i alt
hækl 5 lm og derefter 1fm i 1. bue af 7 lm.
hækl 5 (7) lm , 1fm i næste bue,
gentag til ønsket højde
klip garnet og træk det gennem masken,
hæft enden
træk et bånd gennem øverste omg., put glasset i og bind
betrækket fast.

God fornøjelse med min opskrift, du er velkommen til at kontakte mig på facebook eller på mail,
hvis du har spørgsmål eller kommentarer til opskriften.

Jeg vil meget gerne vide, hvis du finder fejl i den.

Du er meget velkommen til at bruge min opskrift til eget brug.
Hilsen Jette Langelund Christensen

jettelangelundchr@gmail.com
www.jettelangelund.dk

