Hæklede

agern

_______________________________________________________________________________________________________________________
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Inden

du

går

igang

Garn

Læs altid opskriften igennem. Vær opmærksom på om der er
forkortelser, du ikke kender.

8/4 bomuldsgarn; skal passe til hæklenål 2,5 - kan fx være fra
Søstrene Grene, lysebrun.

Hele agernet hækles med hæklenål 2,5, selvom uldgarnet
passer til en større nål. Du skal hækle med samme fasthed både
på selve nødden og på “hatten” for at få eﬀekten af at “hatten”
sidder ovenpå nødden.

Uld; skal passe til hæklenål 4 - det kan fx være Drops Karisma,
chokoladebrun (farve 04)

Har du spørgsmål undervejs, er du altid velkommen til at
kontakte mig via Instagram eller mail: info@yippieyarnyay.com.
Jeg vil gøre mit bedste for at hjælpe dig.

Det

skal

Hæklenål str. 2,5
Garn (se punktet “Garn”)
Fyld
Saks
Nål til at hæfte ender med

du

bruge

Garnforbrug:
Lille: 3 gram bomuld + 5 gram uld
Stor: 4 gram bomuld + 7 gram uld

Forkortelser
m: maske
lm: luftmaske
fm: fastmaske
km: kædemaske
omg: omgang
sm: sammen
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Lille agern, 3 cm

Stilk
Fortsæt med uldgarnet.

Nødden
Bomuldsgarn

4 lm. Km i 2. m fra nålen, km i næste 2 m.

1. omg: Magisk ring med 6 fm (6)
2. omg: 2 fm i hver m (12)
3. omg: 1 fm i hver m (12)
4. omg: *1 fm i næste 2 m, 2 fm i næste m*, gentag 4 gange (15)
5-7. omg: 1 fm i hver m - 3 omg (15)

Bryd garnet og hæft ende.

Km i næste m.
Bryd garnet og hæft ende
“Hatten”
Føj uldgarnet i sidste fm på 7. omg.
8-9. omg: 1 fm i hver m - 2 omg (15)
10. omg: 1 fm i hver m, rundt om 8. omg. Se billedevejledning
på side 5 (15)
11. omg: *1 fm i næste 2, 2 m sm*, gentag 4 gange (12)
Kom fyld i.
12. omg: *2 m sm*, gentag 6 gange (6)
Spring 2 m over. Km i næste m.
Bryd ikke garnet.

3 af 6

Stort agern, 5 cm

Stilk
Fortsæt med uldgarnet.

Nødden
Bomuldsgarn

5 lm. Km i 2. m fra nålen, km i næste 3 m.

1. omg: Magisk ring med 6 fm (6)
2. omg: *2 fm i hver m*, gentag 6 gange (12)
3. omg: 1 fm i hver m (12)
4. omg: *1 fm i næste m, 2 fm i næste m*, gentag 6 gange (18)
5-9. omg: 1 fm i hver m - 5 omg (18)

Bryd garnet og hæft ende.

Km i næste m.
Bryd garnet og hæft ende
“Hatten”
Føj uldgarnet i sidste fm på 9. omg.
10-11. omg: 1 fm i hver m - 2 omg (18)
12. omg: 1 fm i hver m, rundt om 10. omg. Se billedevejledning
på side 5 (18)
13. omg: *1 fm i næste m, 2 m sm*, gentag 6 gange (12)
Kom fyld i.
14. omg: *2 m sm*, gentag 6 gange (6)
Spring 2 m over. Km i næste m.
Bryd ikke garnet.
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Billedevejledning
Hækl rundt om omg.

Når du skal hækle rundt om en omg, skal du
stikke hæklenålen i samme m, blot på den
angivne omg. Det må ikke hækles løst.
Som vist på billedet: der er hæklet rundt om
de 2 omg. hvor der er brugt mørkt garn.
Fortsæt sådan hele vejen rundt.
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Tusind

tak...

... fordi du vil hækle efter min opskrift.
Det vil glæde mig meget at du deler dine færdige resultater med mig og resten af verden!
Send mig gerne et billede eller del med mig på Instagram.
Brug #yippieyarnyay #yippeacorn og husk at tagge mig @yippieyarnyay
Jeg glæder mig til at høre fra dig!
Mange hilsner fra
Sharlene aka YippieYarnYay

Copyright
© 2018 YippieYarnYay - All rights reserved
Du må ikke videresælge opskriften eller dele af den.
Du må gerne sælge det du laver ud fra opskriften, blot du altid henviser til mig som designer.

Kontakt
Mail: info@yippieyarnyay.com

Web: www.yippieyarnyay.com

Instagram: @yippieyarnyay
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