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Moss Stitch KurveMoss Stitch Kurve
D 17 cmD 17 cm Hæklet i Go handmades Cosy - et vidunderligt blødt og høj kvalitets bomulds mix, som holder facon. 60% Bomuld/40% Akryl, 50 g/100 m.

kvalitetsdesign i en unik stil

Mange farver

GARNFORBRUG
Hæklet med to tråde
Kurv D18 cm x H9 cm
Cosy: 100 g 

MATERIALER
Base: 17 cm
Rem 8,5 x 1,8 cm 
Skruenitter 10 mm
Nittebagskiver 12 mm
‘Handmade’ PU-label
‘Handmade’ Vævet label
Skruetrækker 
Hæklenål: 4,0 - 4,5 mm

Hæklefasthed: 8 dfm og 7 fm/10 cm
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! Kurvene er hæklet 
i dobbelttråd.  

 
 

FORKORTELSER OG FORKLARINGER
km  kædemaske.
fm  fastmaske.
dfm  dyb fastmaske.
bml  bagerste maskeled.
*...*  Det, der står imellem, gentages 

igennem omgangen/rækken eller 
med tallet efter x.

NB!
Når man hækler rundt i spiral, er der 1 maske 
”tilovers” i hver omgang - det gør at mønsteret 
fremtræder forskudt, som det skal.

Hæklenål: 4,0 - 4,5 mm

Hæklefasthed med to tråde: 
8 dfm og 7 fm på 10 cm

! Kurvene er hæklet 
med to tråde.  

Cosy
- et vidunderligt 
blødt og høj kvalitets bomulds mix

Cosy trådens karakter egner sig perfekt til strikkede jakker og trøjer. Tråden er forholdsvis letspunden, blød og med en helt særlig elasticitet, som holder det strikkede smukt og formstabilt på plads. Fibrenes natur giver en særlig luftighed som er som skabt til at strikke lækre trøjer. 
Man kan sige om Cosygarnet at det er lidt vintage agtig i sit udtryk - et garn der både giver varme og er åndbar at bære.

Cosy er også med AZO certifikat og dermed et garn, som alle kan føle sig trygge ved at bruge.
60% Bomuld/40% Akryl, 50 g/100 m.

Mange farver

kvalitetsdesign i en unik stil
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Kurve med PU læderbunde
1.)  Der startes i et vilkårligt hul med 1 fm, 
 derefter 2 fm i de øvrige huller. 
 Afslut omgangen med 1 km i det første huls m. 

Kurvens sider:
Herfra arbejdes der i spiral.

2.)   *1 fm i bml*     
3.)    *1 fm, 1 dfm*     
4.)    *1 dfm, 1 fm*     
Gentag række 3 og række 4 skiftevis til den ønskede højde på kurven.
Afslut med 1 omgang km.     

Klip og hæft trådenderne. 
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Godt at videGodt at vide
Nål, størrelse og fasthedNål, størrelse og fasthed
Hæklere, hækler meget forskelligt: nogle hækler med en 
nål 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, der 
hækler med en nål 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra vores 
eget team, som har været med til at hækle. 
Nøglen til at hækle en bestemt størrelse, handler mere om 
hækle stilen end om størrelsen på nålen. Derfor anbefaler 
vi altid et spænd af nål størrelser.

kvalitetsdesign i en unik stil


