Opskrift på hæklet
hverdagskrave:
Hæklenål nr. 3 tilsvarende garn
Jeg har brugt ID bomuld fra Super Brugsen og nål nr. 3
Kraven bliver ca. 27 cm rund i halskanten, med min hækle
stil ;-)

Hækle tips:
Hvis du ønsker en større eller mindre krave, kan start maske antallet øges eller minskes med 4 (8-12…)
masker, hvilket giver en mønster gruppe mere eller mindre. (Hver gang du ændre med 4 masker giver det
ca. 1½ cm forandring på længden.
Kraven kan laves i den ønskede brede, ved at stoppe efter 6. -7. eller 8. rk og gå videre til afslutnings runde.
Bemærk der er beskrevet 3 forskellige måder at lukke kraven, vælg den der passer bedst til din krave.
Der er beskrevet 4 forskellige afslutnings kanter, men kraven er også rigtig sød uden den sidste kant (se
billedet af den hvide krave)
Mål luftmaskerækken, den skal passe rundt om barnets hals – maskeantallet skal kunne deles med 4 +2
masker. Hvis du ændre i start maske antallet skal du være opmærksom på at slut maske tallet også ændre
sig tilsvarende.
Hvis du hækler løst, er det en god ide at bruge nål 2½ til almindeligt bomuld.

Forkortelserne:
m = maske
km = kædemaske
fm = fastmaske
lm = luftmaske
stgm = stangmaske
½dbstgm = hækles som dobbelt stgm, men de sidste 3 løkker
hækles samtidig (se billede)
dbstgm = dobbeltstangmaske
M- gr = stgm hæklet i samme maske
*………* x … = gentages
rk = række
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Selve kraven:
1.rk. hækl 70 lm, vend, start i 2.m fra nåle og hækl 69 fm, vend med 1 lm

2.rk. hækl 1fm i første maske *spring 1m over og hækl 5stgm i næste m, spring 1m
over, hækl 1fm i næste m * gentag rækken ud = 17 M-gr, vend med 2lm

3.rk. 2stgm i fm, *1fm i M-gr midterste m, 5stgm i fm mellem M-gr* gentag rækken
ud, dog kun 3 stgm i sidste fm = ½ + 16 + ½ M- gr, vend med 1lm

4.rk. 1fm i første stgm, *7 stgm i fm, 1fm i M-gr midterste m* sidste fm hækles i
sidste stgm. = 17 M- gr, vend med 2lm

5.rk. 3stgm i fm, * 1fm i M-gr midterste m, 7stgm i fm * gentag rækken ud dog kun 4
stgm i sidste fm = ½ + 16 + ½ M- gr, vend med 1lm

6.rk. 1fm i første stgm, *7 ½dbstgm i fm, 1fm i M-gr midterste m* sidste fm hækles i
sidste stgm. = 17 M- gr, vend med 2lm

7.rk. 3 dbstgm i fm, * 1fm i M-gr midterste m, 7 dbstgm i fm * gentag rækken ud dog
kun 4 dbstgm i sidste fm = ½ + 16 + ½ M- gr, vend med 1lm.

8.rk. 1fm i første dbstgm, *7 dbstgm i fm, 1fm i M-gr midterste m* sidste fm hækles i
sidste stgm. = 17 M- gr
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Afslutningsrunde: (vælg en af følgende)
Almindelig trense: Hækl fm langs kanten af rk 8 til rk 1, ca. 10 fm i alt, hækl ca. 8 lm
til trense (skal passe omkring knappen) hækl 1fm i halskanten, fortsæt langs
halskanten med 1 fm i hver fm, hækl ca. 10fm langs modsatte kant.

Fleksibel trense: Hækl fm langs rk 8-1 m, ca. 10 fm i alt, hækl 16 lm vend og hækl
1stgm i 6 maske fra nålen *1lm spring 1 m over 1 stgm i næste m.* gentag 6 gange,
hækl 1fm i halskanten, fortsæt langs halskanten med 1 fm i hver fm, hækl ca. 10fm
langs modsatte kant.

Binde bånd: Hækl fm langs rk 8-1 m, ca. 10 fm i alt, hækl ca. 50 lm (til ønsket længde)
hækl 1fm i hver m, fortsæt langs halskanten med 1 fm i hver fm, hækl ca. 50 lm (til
ønsket længde) hækl 1fm i hver m, hækl ca. 10fm langs modsatte kant.

Hvis du ønsker en pyntekant, så fortsæt langs yderkanten og hækl en pynte række
f.eks. en af følgende eller lav din helt egen udgave
Ingen kant: (hvid)

Pico kant: (koral rød)
1 fm i første maske * 3lm, 1 fm i 1lm, spring 1 m over, 1fm i næste m * gentag rækken
ud

Blonde kant: (beige)
*3lm spring over 1m, 1 fm* gentag rækken ud

Bred blonde kant: (lilla)
*3lm spring over 1m, 1 fm* gentag rækken ud, vend *3lm, 1fm i næste lm bue*
gentag rækken ud, vend *4 lm 1fm i næste lm bue * gentag rækken ud.

Krebsekant: (brun)
Hækl 1 fm i hver maske, og hækl 2fm i den midterste stgm i M-gr rækken ud. Hækl
1lm, undlad at vende arbejdet men hækl 1fm baglens altså i masken bag nålen (fra
venstre mod højre), men undlad at hækle i den fm der er hæklet mellem M-gr.
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Klip tråden, hæft ender og sy en knap i.

God fornøjelse med min opskrift, du er velkommen til at kontakte mig på Facebook eller på mail, hvis du
har spørgsmål eller kommentarer.
Jeg vil meget gerne vide, hvis du finder fejl i opskriften.
Du er meget velkommen til at bruge min opskrift til eget brug, men ikke sælge eller videre give den, eller
sælge det du laver efter den erhvervsmæssigt.
Hilsen Jette Langelund Christensen
jettelangelundchr@gmail.com
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