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92334 KUVERTTASKE OG RATTAN-LIGNENDE TASKE MED MOBILLOMME
GARNKVALITET Natural Club Raffia (100 % træfiber. Nøgle ca 35 g = 75 m.)
HÆKLEFASTHED Ca 17 m x 16 omg fm med hæklenål 3.5 = 10 x 10 cm 

TASKE:
HØJDE Ca 27 cm 
BREDDE Ca 35 cm
GARNFORBRUG Fv 1: Ca 105 g (fv 37208, beige)
 Fv 2: Ca 175 g (fv 37206, sort)

KUVERTTASKE:
HØJDE  Ca 12 cm
BREDDE Ca 18 cm
GARNFORBRUG Fv 2: Ca 35 g (fv 37206, sort)
TILBEHØR 1 trykknap

HÆKLENÅL 3.5 mm
DESIGN OG TEKST Berit Lindberg E-POST patterns@jarbo.se
OVERSÆTTELSE G. Immerkær

FORKORTELSER arb=arbejdet, fv=farve, fm=fastmaske, hst=halvstangmaske, lm=luftmaske, lmb=luftmaskebue, km=kædemaske, omg=omgang.

TASKE
FOR- OG BAGSIDE  Hækl 55 lm med fv 1 og hæklenål 3,5.
 Omg 1: Spring over 4 lm, *hækl 1 hst + 2 lm + 1 hst i næste lm, spring over 2 lm*, gentag * - * til der er 3 lm tilbage, 

hækl 1 hst i sidste lm, 2 lm, vend.
 Omg 2: *Hækl 1 hst + 2 lm + 1 hst om forrige omgangs 2 lm (= lmb)* gentag * - * omg ud, slut med 1 hst i forrige 

omgangs lm, 2 lm, vend.
 Alle efterfølgeden omg hækles som omg 2. Når arb måler ca 22 cm hækles 1 omg fm rundt om hele arb. 
 Hækl 1 omg fm rundt om hele arb, se KANT.

KANT  Hækl 1 lm, 3 fm i omgangens sidste m (= hjørne), 
 1. side: Hækl 1 fm om hver st hst, 1 fm om hver 2 lm ved vending på omg + 1 fm derimellem, afslut siden med 3 fm i 

samme m (= hjørne) ca 37 fm mellem hjørnemaskerne.
 2. side: (opslagningsomgen) *hækl 1 fm, 2 fm om lm*, gentag * - * til der er 1 m tilbage, hækl 3 fm i sidste m (= hjørne) 

ca 50 fm mellem de 2 hjørner.
 3. side: Som 1. side.
 4. side: *Hækl 1 fm i lmb, 2 fm derimellem*, gentag * - * omg ud.
 Skift til fv 2 og hst. 
 Omg 1: Hækl 1 km i 1. fm i hjørnegruppen + 2 lm + 1 hst i samme m, 3 hst i næste m (= hjørne), fortsæt med *1 hst i 

hver m frem til næste hjørne, 3 hst i hjørnet*, gentag * - * yderligere 2 gange, afslut med hst frem til 1. hjørne.
 Omg 2: Hækl 1 km + 2 lm + 1 hst i samme m, 1 hst, *3 hst i næste m (= hjørne), hst frem til næste hjørne*, gentag 

* - * yderligere 2 gange, afslut med hst frem til 1. hjørne.
 Omg 3: Hækl 1 km + 2 lm + 1 hst i samme m, 2 hst, *3 hst i næste m, (= hjørne), hst frem til næste hjørne*, gentag 

* - * yderligere 2 gange, afslut med hst frem til 1. hjørne.
 Afslut med 1 km i omgangens 1. m.
 Hækl et stykke mere.

SIDE/BUND/SIDE  Hækl 17 lm med fv 2. Spring over 1 lm, hækl 16 fm, 1 lm, vend, 16 fm, 1 lm, vend. Fortsæt med at hækle på denne 
måde (16 fm, vend med 1 lm) til arb måler ca 27 cm, mål på forsiden/bagsiden så længden passer. 

 Hækl 1 omg fm i bagerste mb = hjørne og retside, mål herfra. Fortsæt med fm i begge mb, ca 35 cm, mål med bagsidens 
side af bunden, således at længden kommer til at passe.

 Hækl 1 omg fv i bagerste mb fra retsiden. Mål nu herfra. Fortsæt med fm i begge mb til arb har samme længde som 1. side.

HANK Hækl 62 lm med fv 2, spring over 1. lm, hækl 60 fm, 3 fm i 1. lm, fortslt med 60 fm - se billede 1, 3 fm i samme m, 
fortsæt med km rundt om hele hanken, billede 2.

 Hækl en hank mere.
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TIPS & RÅD  • For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
 • Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler at du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se, om strikke-/hæklefastheden 

passer. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.

Hank – billede 1 Hank – billede 2



 www.jarbo.se

MOBILLOMME Hækl 15 lm med fv 2. Spring over 1. lm, hækl 14 fm, 1 lm, vend,
 hækl 1 fm, 2 fm i samme m, 10 fm, 2 fm i samme m, 1 fm.
 Fortsæt med at hækle 16 fm pr omg og vend med 1 lm.
 Mobillommen er færdig, når arb måler 14 cm.

MONTERING Sy hankene fast på forsiden/bagsiden, ca 7 cm fra kanten.
 Sæt side/bundstykket fast med nåle til forsiden, sørg for at omg der blev hæklet i bagerste mb sidder i hjørnet. Hækl 

delene sammen med fm, hold forsiden ind mod dig. Sy mobillommen fast til den sammenhæklede side, bunden og 1 m 
inde på den åbne side. Sæt side/bundstykke fast med nåle til bagsiden og hækl sammen på samme måde som tidligere.

KUVERTTASKE Hækl 31 lm med fv 2, spring over 1. lm, hækl 30 fm, 1 lm, vend,
 Hækl 30 fm, 1 lm, vend. Hækl på denne måde til arb måler 30 cm. Afslut sidste omg med 3 fm i sidste m, hækl fm i siden 

af klappen, 7 cm, afslut med 1 km. Hækl på samme måde på den anden side af klappen.
 Buk arb 11 cm og hækl siderne sammen med fm.
 Hæft alle ender og sy en trykknap i.


