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91140 SKJULER TIL URTEPOTTE & FYRFADSLYS
GARNKVALITET  Zpagetti (Rulle ca 900 g = 120 m)
GARNFORBRUG  1 rulle rækker til ca 3 7urtepotteskjulere + 1 fyrfadslys.
 OBS! Mål og garnforbrug varierer afhængig af garnets egenskaber.
MÅL/SKJULER (A)  Diameter ca 18 cm, højde ca 24 cm (ca 18 cm når kanten er bøjet ned).
 Passer til en urtepotte med diameter 14-18 cm, højde max 24 cm.
MÅL/SKJULER (B)  Ca 10 cm i diameter, højde ca 24 cm. Passer til en urtepotte med størrelse 11 cm i diameter, højde  ca 24-29 cm.
MÅL/SKJULER (C)  Ca 10 cm i diameter, højde ca 10 cm. Passer til et glas i størrelse diameter ca 8-10 cm x højde ca 10 cm.
HÆKLENÅL  Nr 12
DESIGN & TEKST  Järbo Garn, E-POST patterns@jarbo.se
OVERSÆTTELSE Jonna Nielsen

FAKTA  Zpagetti er et genanvendelsesprodukt som er baseret på overskud fra modeindustrien. Derfor varierer garnets egenskaber, 
 både med hensyn til farvenuance, grovhed, strækning og elasticitet.

TIPS & RÅD  * For af undgå spørgsmål undervejs: Læs hele opskriften igennem, inden du begynder dit arbejde.
 * Mål højden på krukken og hækl skjuleren i den ønskede højde.
 * For at opnå den bedste pasform anbefaler vi, at disse skjulere hækles med et garn med kun lidt elasticitet.

FORKORTELSER  lm=luftmaske, fm=fastmaske, km=kædemaske, mb=maskbue

FORKLARINGER  Skjuleren til urtepotten er hæklet uden bund, for at krukken kan stå mere stabilt på bordet.
 Alle fm hækles ved at tage ned i den bagerste maskebue for at opnå den stribede effekt.

SKJULER/URTEPOTTE (A)  Slå 32 lm op, saml til en ring med 1 km i første lm.
 OMG 1: 1 lm, hækl 1 fm i hver lm i ringen, slut med 1 km i første fm.
 OMG 2-19 (eller ønsket højde): Hækl 1 fm  1 hver fm i bagerste mb, slut med 1 km i første fm.
 Hæft alle trådender, Sy gerne trådenderne fast med sytråd. Bøj ca 5 cm ned til en krave.

SKJULER/URTEPOTTE (B)  Slå 19 lm op, saml til en ring med 1 km.
 OMG 1: 1 lm, hækl 1 fm i hver lm i ringen, slut med 1 km i første fm.
 OMG 2-19 (eller ønsket højde): Hækl 1 fm i hver fm i bagerste mb, slut med 1 km i første fm.
 Hæft alle trådender, Sy gerne trådenderne fast med sytråd.

SKJULER/FYRFADSLYS(C)  Slå 4 lm op og saml til en ring med 1 km.
 OMG 1: 2 fm i hver lm, slut med 1 km i første fm.
 OMG 2-3: Hækl 2 fm i hver bagerste mb, slut med 1 km i første fm.
 OMG 4-9: Hækl 1 fm i hver fm i bagerste mb, slut med 1 km i første fm.
 Hæft alle trådender. Sy gerne trådenderne fast med sytråd.

VASKERÅD  Kun håndvask og intet optisk blegemiddel. Undgå af lægge i blød. Strækkes i facon i våd tilstand. Lægges fladt til tørre.
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