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Hæklet Hårbånd
En rest garn og tilsvarende hæklenål, f.eks. nål nr. 3
og 100% bomuld.
En hårelastik eller et stykke bukseelastik
Hovedmål gennemsnitlig – år/cm. (½/46) 1/49 (2/50)
4/51 (6/52) 10/53
Forkortelser og maske forklaringer
m=maske
km = kædemaske
lm = luftmaske
fm = fastmaske
stgm = stangmaske
*………* x … = det der står mellem * og * gentages – tallet efter x er det antal gange det hækles i alt
omg = omgang
rk = række

V-gr. = V- gruppe = (1stgm, 3lm, 1stgm) hæklet i samme maske

1. omg.:
Fastgør garnet med en fm omkring elastikken (billede 1)
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Hækl lm til den ønskede længde – elastikken måles med – (billede 2)
Maske antallet skal være deleligt med 4 + 2
f.eks. 4x28 = 112+2 = 114 luftmasker
Hækl 1fm om elastikken (billede 3)
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2. omg.
Vend, hækl 1fm i hver lm til elastikken nås igen

Hækl 1fm omkring elastikken, vend
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3. omg.
*1fm i næste m, spring over 1 m, 1V-gr i næste m,
spring over 1 m* x rækken ud, 1fm i sidste m, 1fm
omkring elastikken, (billede 4)
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Hækl 1 km i den første fm der er hæklet om elastikken
(se billede 5), og der fortsættes ned langs den anden
side af fm rækken.

1fm i næste m, *spring over 1 m, 1V-gr i næste m, spring
over 1 m, 1fm * x rækken ud (bemærk V-gr skal hækles i
samme maske som på den anden side at rækken, så de
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ligger over for hinanden)
Hækl 1fm omkring elastikken, vend

4. omg.
1fm i fm, *5stgm i V-gruppens lm bue, 1fm i fm* rækken
ud
1fm i elastikken (billede 6)
1km i første fm i elastikken, og fortsæt langs den anden
side (billede 7)
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1fm i fm, *5stgm i V-gruppens lm bue, 1fm i fm* x
rækken ud, 1 fm omkring elastikken.

Klip tråden og hæft enderne.
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God fornøjelse med min hækleopskrift
Du er meget velkommen til at bruge min opskrift til eget
brug, men ikke sælge eller videre give den, men henvis
gerne til min hjemmeside www.jettelangelund.dk
Hilsen
Jette Langelund Christensen
jettelangelundchr@gmail.com
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