Versjon 1

91999. HAKKET VESKE
GARNKVALITET Raggi (75 % Ull "superwash", 25 % Polyamid. Ca. 100 g = 260 m)
MASKETETTHET Ca. 19 m og 16 rader i hakket grunnmønster med hakkenål 5.5 mm = 10 x 10 cm.
GARNALTERNATIV Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
MÅL Bredde: Ca. 27 cm Høyde: Ca. 27 cm.
GARNFORBRUK
Fg 1: Ca. 90 g (fg 1: 1505, gul)
Fg 2: Ca. 80 g (fg 2: 20343, print)
TOSIDIG HAKKENÅL 5.5 mm (tosidig tunisisk heklenål, f.eks. 951422)
HEKLENÅL 4.5 mm (til kanten)
TILBEHØR 1 håndtak (Knitpro: 910886)
FORKLARINGER
Se vår hakkeskole for mer info om hakking: www.jarbo.se/blog
Denne vesken er hakket i "hakket grunnmønster" og hakkes rundt i spiral, som et rør, derfor trenger du en tosidig hakkenål, dvs. at
den har krok i begge ender.
Rundhakking: Når du hakker rundt i spiral, bruker du to garnender/nøster. Det ene plukker du opp masker med (venstregående) og
det andre feller du av med (høyregående fra innsiden). Du trenger ikke å telle masker, for du bare henter opp det antallet som virker
passe, snur og feller av, fortsetter å plukke opp og felle av, rundt og rundt, til arbeidet har riktig høyde. Du arbeider hele tiden i samme
retning, men vekselvis fra retten og vrangen.
Tips: Ikke fell av alle m, det er lettere å håndtere om det er noen m igjen på nålen når du snur og skal fortsette å plukke opp.
Ta opp 1 m: Nedtak, kast og hent opp garn. Som en fastmaske, men uten det siste gjennomtrekket.
VESKE
Med fg 1 og hakkenål 5.5 mm: Hekle 100 lm og sett sm til en ring med 1 kjm (pass på at lm-kjeden ikke vrir seg).
1. omg: Begynn i ringens 1. lm: Ta opp 1 m i hver lm med fg 1, ta opp det antall m som kjennes passe (se forklaringer). Snu arbeidet
(vrangen mot deg) og begynn med fg 2 i andre siden, der du feller av mot høyre: *Lag et kast på nålen og trekk det gjennom 2 m*,
gjenta *-* til du har 4-5 m igjen på nålen (eller 1 om du vil).
*Snu (retten mot deg) og fortsett å plukke opp m med fg 1, snu (vrangen mot deg) og fell av som før*, gjenta *-* ut omg.
Neste omg: Nå gjøres nedtakene ifølge "hakket grunnmønster" (se bilder). Hent opp m, snu og fell av på samme måten som på 1.
omg. Ikke avslutt omg, men hekle rundt og rundt på samme måten til arbeidet måler ca. 27 cm (eller ønsket mål).
Tips: Når du har kommet noen cm i høyden, kan du hekle sm bunnen om du vil (se montering). Da ruller ikke arbeidet seg opp, og
det er lettere å se veskens virkelige størrelse. Fell av til du har 1 m på nålen. Klipp av fg 2.
Kant oppe: Bytt til heklenål 4.5 mm og fortsett med fg 1: Nedtakene gjøres nå som i vanlig hekling (rett gjennom m, mellom de
loddrette trådene). Hekle 1 kjm i hver m, rundt og rundt, 4 omg.
Klipp av garnet, ganske langt, og tråkle fast kanten mot innsiden. Fest tråder.
MONTERING
Vreng vesken med vrangen ut og hekle bunnen sm med fg 1 og fm.
For en pen finish, kan du blokke ut vesken ut (fukt den, spenn den opp og la den tørke).
Sy fast hempene til håndtaket på innsiden i begge sider oppe.
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Tips & Råd
For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den
angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet.
For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

Forkortelser
Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel
overtrekksfelling, fg=farge, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger,
glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang,
otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, sm=sammen, vr=vang
maske/vrange masker, ytterl=ytterligere, økn=økning
Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre
maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger,
hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue,
mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, rest=resten/resterende, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, ytterl=ytterligere, økn=økning,
3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm
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