Hækleopskrift på vimpel i stangmasker – hækl en hurtig, luftig vimpel!
Af Marianne Boel

Denne opskrift er vejledende, da det skal være muligt at hækle af de garnrester, du har liggende
derhjemme. Du må derfor prøve dig frem for at få hæklenål og garn til at give det resultat, du
ønsker. Tag udgangspunkt i opskriften, men tilpas din hæklenål til det garn, du ønsker at anvende.
Til garn af typen 8/4 i 100% bomuld, er det passende med en nål i størrelse 2,25 - 3,5 afhængigt af
din hæklefasthed.

Vimpler hæklet i stangmasker efter opskriften.

Materialer
Hæklenål: forslag: 3,5 (du vælger den nål, du har lyst til, og hvor dit hæklearbejde hverken bliver for
tæt eller for luftigt). Jo større nål, jo luftigere bliver det færdige arbejde, og jo hurtigere er det at
hækle.
Garn: frit valg – brug gerne de rester, du har liggende. Vælg farver, som du synes, ser flotte ud
sammen, og skift farve undervejs, som det passer dig, eller som garnet slipper op.

Forkortelser
m – maske
lm – luftmaske
fm – fastmaske
stm – stangmaske

Opskrift
(BEMÆRK: de 3 luftmasker, der vendes med i hver række er talt med i antallet af masker på rækken,
men du skal IKKE tælle denne ”vendemaske” som sidste maske, når du hækler i sidste maske. Sidste
maske, hvor der hækles 2 stm, er sidste reelle stangmaske.
1. Række Hækl 5 lm
2. Række Hækl 1 stm i 4 m fra nålen + 1 stm i sidste m (3 m i alt) – vend med 3 lm (=1 stm)
3. Række Hækl 1 stm i første m, +1 stm. I næste maske + 2 stm i sidste m (4 m ialt) – vend med 3 lm
4. Række Hækl 1 stm i første m, + 1 stm i næste m + 2 stm i sidste m (5 m i alt) – vend med 3 lm (=1
stm)
5. Række Hækl 1 stm i første m + 1 stm i hver af de næste 2 m + 2 stm i sidste m (6 m i alt) vend med
3 lm (=1stm)
6. Række hækl 1 stm i første m + 1 stm i hver af de næste 3 m + 2 stm i sidste m (7 m i alt) vend med 3
lm (=1stm)
7. Række til ca. 31. række - fortsæt på denne måde ved hele tiden at hækle 1 stm i første maske, 1
stm i hver af de efterfølgende samt 2 stm i sidste maske samt vend med 3 lm.
8. Fortsæt indtil den ønskede størrelse er opnået – (Krav til #voresikastvimpler konkurrencen er, at
din vimpel skal være større end et A4 men højst samme størrelse som et A3 ark.) Se de udførlige
instruktioner og info på voresikast.dk
9. Når du er færdig og nået til slutningen af sidste række, kan du vælge at fortsætte med at hækle en
fin kant rundt om hele vimplen. Det gør du ved at hækle 3 fm i hjørnet, og derefter fortsætte med
at hækle fastmasker rundt langs alle kanter. Ved hvert hjørne, skal du hækle 3 fm for at få et pænt
resultat.
10. Afslut og hæft enderne.
Mulighed: Du bestemmer, hvordan din endelige vimpel skal se ud, så du har mulighed for at hækle
yderligere en kant som pynt, hvis du ønsker det – du kan evt. vælge en ny farve til pyntekanten, så
denne farvede kant rammer vimplen ind. Ønsker du en særlige flot kant, kan du vælge fx picot,
muslingekant, takkekant, musetakker eller måske krebsekant. Du finder vejledninger hertil ved at
google ”hæklet kant”.

