Bluebird’s Granny CAL 2016

Materialer

Del 5 – Granny Mitre

Double knitting garn
4 mm hæklenål
Stoppenål

Forkortelser
Lm – luftmaske
M – Maske(r)
*____* - gentag instruktionerne mellem asterisker
Lm-bue – luftmaskebue skabt i forrige omgang

Fm – Fastmaske
Stgm – Stangmaske
Km – Kædemaske

Dette er det sidste panel, og det er det mest drilagtige indtil nu, så tag dig god tid, læs
instruktionerne og sæt tid af til at hækle, når huset er stille, så du ikke bliver distraheret, når
du skal hækle stribekanten. Som med alle de tidligere firkanter og striber er der ikke noget
forslag til farvesammensætning, det er helt op til dig, hvordan du fortolker det.
Hækl 11
1.

2 lm, og i første lm (alternativt kan du danne en magisk ring, hvis det bliver for stramt)
(3 lm (tæller som stgm), 2 stgm, 2 lm), *3 stgm, 2 lm* 3 gange, km i toppen af 3. lm

2.

i samme farve – vend og km i første lm til venstre, 3 lm (tæller som stgm), fortsæt med
instruktionerne i hver lm-bue *3 stgm, 2 lm, 3 stgm* 3 gange, i hjørnet laves 3 stgm, 3 lm,
3 stgm,

3.

nu skifter vi til, at der kun arbejdes på to sider af firkanten **vær opmærksom på at
nedenstående instruktioner giver dig 2 rækker m **
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i)

begynd i en 2-lm hjørnebue, 2 lm, 2 stgm (tæller som 3 stgm). Gå direkte til siden,
3 stgm, i hjørnet (3 stgm, 2 lm, 3 stgm), side 3 stgm, dernæst 3 stgm for at skabe
kanten

ii)

vend, 2 lm, 3 stgm i mellemrum mellem 3 stgm-grupper fra række i), fortsæt
tilbage med (3 stgm, 2 lm, 3 stgm i hjørnet), og afslut med 1 stgm i toppen af 3.
lm fra række i)

4.

gentag 3 med en ny farve, så der skabes to rækker med bedstemorsmasker

5.

gentag 3 med en ny farve, så der skabes to rækker med bedstemorsmasker

6.

gentag 3 med en ny farve, men gør kun første række færdig, før du fortsætter omkring
firkanten med 3 stgm i mellemrummene mellem rækkerne (se billede). Du vil til sidst
have et hjørne og 4 3 stgm-grupper på hver side – 18 m på hver side

Samling: retside mod retside, fm gennem forreste maskeled på begge sider
På hver færdige række af firkanter skal der på langsiderne hækles en række fm, der bruges til
at samle striberne. Ved denne hækles fm i bagerste maskeled i alle masker, løkke 2 og 3 for at
få en pæn samling. Når du når til, hvor to firkanter er samlet, hækles fm i 2-lm hjørnebuen på
den, du netop er færdig med og fm i 2-lm hjørnebuen på næste firkant = 220 m
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Bedstemorsstribe
Jeg anbefaler på det kraftigste, at du enten sidder på gulvet eller ved et bord, når du går i gang
med denne her, og at du fortsætter indtil slutningen, da vi har meget garn i spil (hold katte,
hunde og andre forstyrrende elementer væk)
Forberedelse – se på billederne, du har brug for et stykke karton til at vinde garn om til hver
firkant og i hver farve – og nok garn om hvert stykke karton til at lave 8 bedstemorsmasker (og
det er altid en god idé at have mere), for det sidste, du har lyst til, er at løbe tør for garn. For
at finde ud af, hvor meget garn du har brug for, kan du hækle 8 bedstemorsmasker, trævle det
op, og det er det garn, du har brug for.

Det er samme stribe, som vi har hæklet hele opskriften igennem, og du skal have 72 færdige 3
stgm-grupper langs siden.
Før garnet på bagsiden på ulige rækker og på forsiden på lige rækker.
I baggrundsfarven hækles 3 lm, 1 stgm, *spring 2 m over, 3 stgm i næste m* gentag
rækken ud og afslut med 2 stgm i sidste m
i)

Begynd farveskiftene nu og fortsat mønsteret som vanligt, idet du skifter og fører
garnet med frem. Det vil sige (3 lm, 3 stgm) i næste mellemrum til slutningen af rækken
og afslut med stgm i 3. lm fra række 1
ii)

iii)

3 lm, 1 stgm i samme m, 3 stgm i næste mellemrum rækken ud, 2 stgm i sidste m –
denne gang skal du føre garnet med, til hvor du skal bruge det næste gang og vær
opmærksom på, at det ikke må være for stramt
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Gentag rækker 2 og 3 igen, gentag derfor række 2 i baggrundsfarven. Det er ikke muligt at vise
et diagram i fuld bredde, men fortsæt mønsteret som vist neden for indtil du når til sidste to
fuldstændige 3 stgm-grupper, hækl disse i baggrundsfarven. Du vil nu have rækker bestående af
to bedstemorsmasker i hver farver.
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Farveskift
Ved sidste slå om på sidste 3 stgm-gruppe, træk den nye farve igennem, idet du har garnet
bagved arbejdet og trækker let i det ved hvert skift. Vær opmærksom på altid at føre garnet
videre på vrangsiden af arbejdet, og hvor det er muligt fang det med dine 3 stgm-grupper, når
du vender for på den måde at fæstne det. På række 1 føres garnet på bagsiden, på række 2
føres garnet på forsiden.

Nu er alle fem rækker færdige, og næste gang handler det om samling og kant. Hvis du allerede
er begyndt på samlingen, er det også fint. Der er ingen fast rækkefølge, det er helt op til dig.
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