Hagesmæk med egern

Materialer: Bomuldsgarn no 8, Hæklenål nr 2,5
Slå 32 lm op, start I 3 lm fra nålen
1: 2 stm i samme m, 28 stm, 2 stm i sidste m, vend
2: 3 lm, 1 stm, 2 stm i næste m, 28 stm, 2 stm i næste m, 1 stm = 32 stm
3: 3 lm, 1 stm, 2 stm i næste m, 30 stm, 2 stm i næste m, 1 stm = 34 stm
4-8: Fortsæt med udtagning i 2. og 2. sidste m, med 2 m mere imellem hver udtagning = 44 stm.
Der fortsættes lige op samtidig med at mønsteret sættes til. Når mønsteret er færdig, hækles over de
yderste 13 m således:
Hækl 2 stm sammen mod midten på 1 og 3 rk.
Hækl 3 rk lige op
På de næste 2 rk hækles 2 stm sm på ydersiden samtidig med at der i sidste m mod halsen tages 1
maske ud ved at hækle 2 i sidste m.
Hækl 3 gange hvor der på hver rk hækles 3 stm sm i ydersiden og tages 1 m ud mod halsen
Hækl den anden side på samme måde, blot modsat.
Kant:
Start øverst i en spids og hækl 1 omg fm (slut langs halsen). Næste omgang startes med at hækle en
snor af 50 lm, hækl i lænken bagpå lm eller hækl fm tilbage. Fortsæt langs kanten af hagesmækken
ved at hækle: *3 stm i samme m, spr 1 m over, 1 fm i næste m, spr 1 m over *. Fortsæt fra * til * til
du kommer til den anden spids hvor der slutte af med 50 lm, hækl i lænken bagpå lm eller hækl fm
tilbage. Bryd garnet og hæft alle tråde.
Mønster:
 = 2 stm
X = 2 stm
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