
Hæklet zigzag-tæppe

MATERIALER:

3 nøgler Drops Cotton Merino Farve 29 Søgrøn

3 nøgler Drops Cotton Merino Farve 26 Storm Blå

3 nøgler Drops Cotton Merino Farve 01 Natur

3 nøglerDrops Cotton Merino Farve 03 Beige

Hæklenål 4 mm.

Saks

Stoppenål

MÅL:

76 x 93 cm

HÆKLEFASTHED:

20 masker x 9 rækker = 10 x 10 cm.

FORKLARING:

Mønsteret på dette tæppe, er lavet ved at hækle med stangmasker, som er formet til et zigzagmønster 

ved at lave indtagninger og udtagninger efter et bestemt interval. Mønsteret er deleligt med 16 + 3, så 

ønsker du dit tæppe i en anden størrelse skal du blot slå et antal masker op, der er deleligt med 16 og 

lægge 3 luftmasker til.

OPSKRIFT.

1. Slå 144 + 3 luftmasker op = 147 luftmasker.

2. Før nålen ind i den 4 maske fra nålen, og lav 7 stangmasker.

3. Spring 2 masker over og lav igen 7 Stangmasker.

4. Lav 2 luftmasker og før nålen ned i den næste maske i rækken.

5. Lav 7 Stangmasker.

6. Spring igen 2 masker over og lav 7 stangmasker.

7. Gentag punkt 4, 5 og 6 til du er nået hele rækken hen.

8. Lav en ekstra Stangmaske i den allersidste maske.

9. Lav 3 Luftmasker og vend arbejdet.

10.Før nålen ned i den første maske i rækken, og fortsæt række 2 på samme måde som række 1.

11.Når du har lavet 4 rækker i samme farve, skal du skifte til en ny farve, ved at binde det nye garn

fast inden du slutter rækken af. Lav herefter 3 luftmasker, vend arbejdet og fortsæt række 5 på 

samme måde, som de øvrige rækker.

https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=26967&bannerid=30292&htmlurl=https://rito.dk/drops-cotton-merino/4113-drops-cotton-merino-garn-unicolor-29-sogron-7071723014332.html
https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=26967&bannerid=30292&htmlurl=https://rito.dk/nale-synale/11742-clover-stoppenale-3-stk-051221356216.html
https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=26967&bannerid=30292&htmlurl=https://rito.dk/universalsaks/12586-fiskars-slip-let-saks-skarp-spids-hojre-12cm-3359000099949.html
https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=26967&bannerid=30292&htmlurl=https://rito.dk/haeklenale/1147-clover-soft-touch-haeklenal-400mm-us-g-6-1007-051221114144.html
https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=26967&bannerid=30292&htmlurl=https://rito.dk/drops-cotton-merino/372-drops-cotton-merino-garn-unicolor-03-beige-7071723010891.html
https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=26967&bannerid=30292&htmlurl=https://rito.dk/drops-cotton-merino/370-drops-cotton-merino-garn-unicolor-01-natur-7071723010877.html
https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=26967&bannerid=30292&htmlurl=https://rito.dk/drops-cotton-merino/1097-drops-cotton-merino-garn-unicolor-26-storm-bla-7071723011256.html


12.Skift på denne måde garnfarve efter hver fjerde række, til du har i alt 72 rækker.

13.Luk af og sy alle ender ind.
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