Hæklet Babyhue
Hæklefasthed:
21 masker og 11 rækker = 10 x 10 cm.

Forkortelser:
M = Maske
LM = Luftmasker
STGM = Stangmasker
KM = Kædemasker
FM = Fastmasker

Opskrift:
1. Start med at lave en magisk ring, og lav i denne 12 STGM. Saml runden med en KM og lav 2 LM til
at starte næste runde, denne tæller ikke som en maske (denne procedure gælder hver gang du
afslutter, og påbegynder en ny runde) Afmærk evt. med en maskemarkør, hvor din runde starter.
2. Runde 2. Lav 2 STGM i hver M. = 24 STGM
3. Runde 3 Lav 2 STGM i første M, og 1 STGM i næste M. Gentag hele vejen rundt = 36 STGM
4. Runde 4 Lav 2 STGM i første M, og 1 STGM i hver af de næste 2 masker, fortsæt hele vejen rundt
med at lave en udtagning (2 STGM i samme maske) i hver 3 M = 48 STGM
5. Runde 5Lav 2 STGM i første M, og 1 STGM i hver af de næste 3 masker, fortsæt hele vejen rundt
med at lave en udtagning på hver 4 M = 60 STGM. Laver du en størrelse nyfødt = (0-1 mdr.) Skal du
ikke ikke lave flere udtagninger, men fortsætte med hækle huen ned. Du skal have yderligere 7
runder mere.
6. Runde 6 Lav 2 STGM i første M, og 1 STGM i hver af de næste 4 masker, fortsæt hele vejen rundt
med at lave en udtagning på hver 5 M = 72 STGM. Laver du en størrelse (3 -6 mdr.) Skal du ikke
ikke lave flere udtagninger, men fortsætte med hækle huen ned. Du skal have yderligere 8 runder
mere.
7. Runde 7 Lav 2 STGM i første M, og 1 STGM i hver af de næste 5 masker, fortsæt hele vejen rundt
med at lave en udtagning på hver 6 M = 84 STGM. Laver du en størrelse (6 –12 mdr.) Skal du ikke
ikke lave flere udtagninger, men fortsætte med hækle huen ned. Du skal have yderligere 9 runder
mere.
8. Du skal nu til at lave ribkanten på din hue. Fastgør dit nye garn i bunden af huen, og lav 7
luftmasker, FM i nr. 2 M fra nålen og FM rækken hen = 6 FM. Fastgør ribkanten til huen med 1
kædemaske ned i de 2 næste masker i huens kant. Drej arbejdet og fortsæt med fastmasker på den
anden side, men arbejd kun i de bagerste løkker. Fortsæt hele vejen rundt i huens kant. Hækl
ribkanten sammen med kædemasker til slut og luk af og klip garnet.

9. Du kan nu vælge at dekorere din hue med em lille blomst, følg evt. video til hvordan man kan hækle
blomster på www.luksuskrea.dk

10.Sy alle ender ind og klip garnet.

