
Waves Exquisite tørklæde DK
fra www.duens-design.dk Mail: hmdueholm@gmail.com

Opskriften er til eget brug og må ikke kopieres eller gives væk /sælges.
På forhånd tak og god fornøjelse med hækleriet. Hvis du har nogle
spørgsmål er du velkommen til at skrive til mig. Jeg håber du vil vise
billeder af dit færdige tørklæde, jeg vil meget gerne se det.
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Exquisite 4 Ply
fra www.Uldtotten.com

80% Falklands uld, 20% Morbærsilke

Løbelængde: 100 g = 400 m

Hæklenål 4 mm
Maskemarkører er gode at have

Garn til eet tørklæde: 3 fed a 100 g
Tørklædet til venstre (lilla, blå, grøn): Et fed af hver farve hhv: Kensington (blå), Wisteria (lilla) og
Eden (grøn)
Tørklædet til højre (petrol, blå, is): Et fed af hver farve hhv: Bayswater (petrol), Kensington (blå)
og Knightsbridge (is-blå)

Hæklefasthed med hæklenål 4 mm:
23 stm x 12 rk = 10 x 10 cm

Færdige mål før vask: 171 x 23 cm. Efter vask og liggetørring: 181 x 24 cm. Bredden måles lige
tværs over, fra det bredeste sted på en bølge til det smalleste sted i modsatte side.

Jeg måler altid tørklæder og sjaler inden vask. Når jeg efterfølgende lægger det til tørre og evt
udspænder det, bruger jeg målene som guide og overholder dem så vidt muligt. Hvis jeg
udspænder det, gør jeg det så forsigtigt som muligt, så garnfibrene ikke knækker.

Exquisite garn bør vaskes nænsomt i hånden i lunkent vand. Brug en smule
uldvaskemiddel. Undgå at vride tørklædet eller gnide for meget på det. Pres forsigtigt vand ud af
tørklædet uden at vride det. Læg tørklædet på et stort håndklæde, der rulles sammen, så det
sidste vand presses ud. Lad derefter tørklædet liggetørre.

HÆKLE INFO:

Anvendte masketyper og forkortelser:
mm = maskemarkør/maskemarkører
m = maske
rk = række
lm = luftmaske
lm-buen = luftmasker
km = kædemaske
fm = fastmaske
stm = stangmaske
dbstm = dobbelt stangmaske
stm øje = stangmaskens øje, se illustration nedenfor
sp.o 1 m = spring 1 maske over.
indt = indtagning, 2 stm sammen, se sidste side for vejledning til usynlige indtagninger.
udt = udtagning = 2 stm i samme maske

Der skal vendes efter hver rk, men jeg har sparet ordet “vend” væk fra selve opskriften. Der
vendes med 2 lm.
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Stangmaskens øje, stm øje: Der hækles i stangmaskernes øjne, når
kontraststriben/kanten hækles.

Tørklædet hækles i bølger, der hækles sammen.
Første bølge hækles færdig. En kant i
kontrastfarve hækles på. Derefter hækles næste
bølge og hæftes, hen ad vejen, på kanten på
første bølge. Det hele beskrives med tekst og
billeder.

Der hækles i alt 6 bølger, hver bølge består af 8½
dråber. Billedet viser 3 hele lilla dråber.

Farve 1: bruges til 1. og 3. bølge samt kanter
Farve 2: bruges til 2., 4. og 6. bølge
Farve 3: bruges til 5. bølge samt kanter

Mit farvevalg og -rækkefølge (fra venstre):

Kant: farve 3, grøn, hækles til sidst
Første bølge: farve 1, blå, hækles først
Kant: farve 3, grøn
Anden bølge: farve 2, lilla
Kant: farve 3, grøn
Tredje bølge: farve 1, blå
Kant: farve 3, grøn
Fjerde bølge: farve 2, lilla
Kant: farve 1, blå
Femte bølge: farve 3, grøn
Kant: farve 1, blå
Sjette bølge: farve 2, lilla
Kant: farve 1, blå
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Farve 1: bruges til 1. og 3. bølge samt kanter
Farve 2: bruges til 2., 4. og 6. bølge
Farve 3: bruges til 5. bølge samt kanter

Mit farvevalg og -rækkefølge (fra venstre):

Kant: farve 3, is, hækles til sidst
Første bølge: farve 1, petrol, hækles først
Kant: farve 3, is
Anden bølge: farve 2, blå
Kant: farve 3, is
Tredje bølge: farve 1, petrol
Kant: farve 3, is
Fjerde bølge: farve 2, blå
Kant: farve 1, petrol
Femte bølge: farve 3, is
Kant: farve 1,petrol
Sjette bølge: farve 2, blå
Kant: farve 1, petrol

Rk At hækle

Start med farve 1, den farve du har valgt til
første bølge.

Maske
antal

Før evt garn-enden
med op, så du slipper
for at hæfte den
senere.

0 6 lm, vend, sp.o 2 lm således at du starter rk 1
med første stm i 3. lm fra hæklenålen

1 4 stm 4 stm

2 2 lm, 4 stm 4 stm Der vendes altid med 2
lm. Dette skrives ikke
mere.

3 4 stm 4 stm

4 1 stm, 2 stm i næste m = udtagning, 2 stm i
næste m = udtagning, 1 stm

6 stm

5 1 stm i hver stm 6 stm

6 1 stm, udt, 2 stm, udt, 1 stm 8 stm
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7 8 stm 8 stm

8 1 stm, udt, 4 stm, udt, 1 stm 10 stm

9 10 stm 10 stm

10 1 stm, udt, 6 stm, udt, 1 stm 12 stm

11 12 stm 12 stm

12 12 stm 12 stm

13 12 stm 12 stm

14 12 stm 12 stm

15 12 stm 12 stm

16 12 stm 12 stm

17 1 stm, indt, 6 stm, indt, 1 stm

Se nederst i dokumentet for vejledning til
usynlige indtagninger.

10 stm

18 10 stm 10 stm

19 1 stm, indt, 4 stm, ind, 1 stm 8 stm

20 8 stm 8 stm

21 1 stm, indt, 2 stm, indt, 1 stm 6 stm

22 6 stm 6 stm

23 1 stm, indt, indt, 1 stm 4 stm

24 4 stm 4 stm

25 4 stm 4 stm

26 4 stm 4 stm

Rk 1-26 er mønstret, der gentages. Sæt evt. en
maskemarkør når du starter forfra med de 26 rk.
En dråbe slutter med 3 rk med 4 stm og starter
med 3 rk med 4 stm, hvilket giver i alt 6 rk med 4
stm. Når næste bølge i en ny farve hækles på
(info senere) skal disse 6 rk passe, som et blødt
puslespil, med de 6 rk, hvor der er 12 stm. Det er
derfor vigtigt på denne første bølge, at alle rk
hækles, ellers passer næste bølge ikke ved
sammenhæklingen. Ved at sætte en
maskemarkør ved 1. rk kan du nemt tælle, at du
rent faktisk har hæklet 26 rk, inden du starter
forfra.

Hækl rk 1 - 26 otte gange i alt. DEREFTER
hækles rk 1 - 13 een gang, så der sluttes med en
halv “dråbe”. Du har nu 8½ dråber. Bryd garnet
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og træk igennem for at låse.

1 dråbe = rk 1 - 26

1½ dråbe

Kant i kontrastfarve:

Brug den farve du har valgt til de første
kanter, farve 3.

Start i den brede ende af bølgen, hvor du lige har
afsluttet sidste rk. Start i modsatte side end
garn-enden. Det er nu du skal hækle i stm øje,
stangmaskens øje.
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Stik hæklenålen i stm øje, sno garnet om og træk
igennem, sno om og træk igennem. Lav derefter
en almindelig fm = stik nålen i samme øje, sno og
træk igennem, sno og træk igennem begge
masker = første fm. Hækl 2 lm og 1 fm i næste
stm øje.
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Hækl langs hele langsiden af bølgen:
*2 lm, 1 fm i næste øje*. Bryd garnet og træk
igennem for at låse.

Anden bølge hækles akkurat som den første
bølge, men hæftes på første bølges kant.
Brug den farve du har valgt til anden bølge,
farve 2. Start ved i den brede ende af første
bølge.

0 6 lm, vend, sp.o 2 lm

1 4 stm, 1 km i anden fm på kanten på første
bølge.

Nålene viser hver anden fm

4 stm

2 lm og vend

2 4 stm 4 stm
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3 4 stm, 1 km i anden fm 4 stm

4 2 lm, 1 stm, 2 stm i næste m = udtagning, 2 stm i
næste m = udtagning, 1 stm

Nålen viser, hvor km skal hæftes på 5. række.

6 stm

5 1 stm i hver stm, 1 km i anden fm 6 stm

Fortsæt med at hækle bølgen som sædvanligt,
hæft til første bølge i hver anden fm.

Når anden bølge er færdig fortsættes således:
Kant: farve 3
Tredje bølge: farve 1
Kant: farve 3
Fjerde bølge: farve 2
Kant: farve 1
Femte bølge: farve 3
Kant: farve 1
Sjette bølge: farve 2
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Afsluttende kant på langside og kort side

1 Start med at hækle den sædvanlige kant op
langs den sidste bølge. Brug den farve som du
har valgt som farve 1.

Bryd ikke garnet, når du er færdig med at hækle
kanten op ad langsiden.

Fortsæt over den korte side som følger:

2 1 lm, 1 fm i samme maske som den sidste fm fra
langsiden. Hækl 1 fm i alle stm og 1 fm i siden på
fm fra kontrastfarve-kanterne = 53 fm.

Det er vigtigt at kanten ikke strammer eller
bølger, så alt efter hvor fast du hækler fm kan det
være nødvendigt at hækle flere eller færre fm. De
efterfølgende rækker kan tilpasses.

3 Vend og hækl tilbage ad den korte side:
2 lm, 1 hstm i 1. m, *4 lm, sp.o 3 fm, 1 hstm i 4.
fm*, gentag * * rk hen. Vend.

4 3 lm, 2 stm og 1 dbstm i første m, 1 fm i næste
hstm, *2 lm, 2 stm og 1 dbstm i samme hstm som
fm, 1 fm i næste hstm*, gentag * * rk hen.
Bryd garnet og træk igennem for at låse.

Gentag kanten, trin 1 - 4, på den første bølge du
hæklede og den anden korte side. Brug den farve
du har valgt som farve 3.

Når du har lavet denne kant er du færdig… :-)
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God fornøjelse med dit nye tørklæde.

Hilsen Henriette Dueholm :-)

Facebook, Ravelry og Etsy: Duens Design
Instagram: Henriette Dueholm
Web: www.duens-design.dk
Mail: hmdueholm@gmail.com

En (næsten) usynlig indtagning med stangmasker

Nogle gange synes jeg, at den almindelige måde at hækle to eller tre stangmasker sammen på,
fylder lidt for meget, derfor gør jeg det på en anden måde, så sammenhæklingen/indtagningen
næsten ligner en almindelig stangmaske. Eneste ulempe er dog, at de kan være svære at spotte,
hvis man vil tjekke om man har husket at lave indtagningen… ;-) eller hvis man skal tælle derfra…
men så må man sætte en maskemarkør i stedet for.

Hvis der kun skal laves indtagninger (og udtagninger) i een side, gør jeg det i slutningen af en
række og starter, når der er tre masker tilbage. (Derfor viser vejledningen indtagninger i slutningen
af en rk). I begyndelsen af en rk hækler jeg 1 stm og hækler derefter de næste to stm sm.

Række At hækle 2 stm sm Billede

Den almindelige måde at hækle to stm sm.

To halve stm hækles sm

Hækl en alm stm i sidste maske.
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Den (næsten) usynlige måde:

Hækl til der er 3 stm tilbage.

Slå om, stik nålen i næste m, slå om og træk garnet
igennem m.

Stik nålen ned i næste m (uden at lave omslag først),
slå om og træk garnet igennem m.

Slå om, træk garnet gennem 3 m på nålen.

Slå om, træk garnet igennem de sidste to m på nålen.

Hækl en alm stm i sidste maske.

Den (næsten) usynlige indtagning:

Den almindelige indtagning:
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