
LOVIKKA
HUE - MÅL: Ca 55 cm 
SNOET/TØRKLÆDE - MÅL: Ca 110 x 18 cm

91054



91054 HÆKLET HUE OG SNOET/TØRKLÆDE I LOVIKKA
GARNKVALITET Lovikka (100 % uld. Fed ca 100 g = 60 m)

HUE: 
HOVEDOMKREDS CA 55 cm
GARNFORBRUG Ca 100 g (fV 7601)
HÆKLENÅL NR 9 og 10
HÆKLEFASTHED 5 m og 9 rk = 7 cm. skift til større eller mindre hæklenål så det passer.

TØRKLÆDE:
MÅL Længden før sammensyningen ca 110 cm, bredden ca 18 cm.
GARNFORBRUG Ca 100 g (fv 7601)
HÆKLENÅL Nr 10
HÆKLEFASTHED  9 m og 4 rk = 10 cm.

DESIGN & TEKST  Ulrika Andersson 
OVERSÆTTELSE Elin Nissen

FORKLARING - HUE En hue er svær at undvære! Den sidder helt perfekt og er let at hækle i et mønster som ser flaterende ud. Kun 100 g 
 Lovikka. Den fine mønstereffekt får man frem ved at vende vrangsiden udaf. Fastmasker baglæns: Hækl mod højre istedet 
 for venstre. Mønster: Kædemasker (km). 

HUE Med hæklenål nr 10, laves 39 lm, vend vrangsiden op på lm. 
 Omg 1: Begynd i 2.m fra nålen, hækl 1 km i hver lm om den øverste maskebue. Saml dem til en ring med 1 km. Hækl 
 rundt uden afslutning på omg hækles 1 km i hver maskebue på alle omg. Hækl 14 omg. skift til hæklenål nr. 9 og hækl 
 7 omg. Tag ind på følgende måde: *Hækl 2 km sammen, hækl 1 km*, gentag mellem *-* i 3 omg. hækl så 2 og 2 km 
 sammen til der er 4 m tilbage. Bryd garnet og hæft alle ender. Vend huen med vrangsiden ud af. I opslagskanten hækles 
 1 omg krebsemasker (km mod højre), som trækker lidt sammen. Pom-pom: Vikl garn om en 5-6 cm bred papskive. Brug 
 resten af garnet. Knyt en en knud hårdt om den ene side af bundet, klip garnet op i den anden side. Ryst pom-pom og 
 sy den fast i huens top. 

FORKLARING- TØRKLÆDE Dette drejede tørklæde laver du på et par timer. Det er et meget enkelt hækle mønster, let at komme igang, kun en omg. 
 som gentages, med fastmasker og luftmasker. Stor hæklenål og kun 100 g Lovikkagarn. Mønster: Fastmaske (fm) og 
 luftmaske (lm). 

TØRKLÆDER Begynd med 16 lm. 
 Omg 1: Begynd i 2. m fra nålen med 1 fm om maskebuen, *1 lm spring over 1 m, 1 fm, *gentag *-* hækl løst, saml 
 masker op over ca 2 cm. Vend alle omg med 1 lm udover mønster.  
 Omg 2: 1 fm i fm, *1 lm over lm, 1 fm i fm om den forreste maskebue* gentag *-*. 
 Gentag omg 2 så langt garnet rækker. Sy de korte sider sammen. 

VASKERÅD Strikkede og hæklede ting vaskes seperat og skånsomt, vrangsiden ud og uden optisk hvidt. Undgå iblødsætning.
 Strækkes i form i våd tilstand. Skal liggetøre. 
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