
Simplicity tørklæde
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.
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Exquisite 4 Ply
fra www.Uldtotten.com

80% Falklands uld, 20% Morbærsilke

Løbelængde: 100 g = 400 m

Garn til eet sjal/tørklæde: 1 fed a 100 g
Til det viste tørklæde har jeg brugt farven
Regal

Elements
fra www.uldtotten.com

60% TENCEL ™ Lyocell, 40% Falklands uld

Tencel er træfibre, der omdannes til tekstilfibre

Løbelængde 50 g = 112 m

Forbrug til et tørklæde: 4 nøgler a 50 g
Til det viste tørklæde har jeg brugt farven
Seashell 1100

Begge Tørklæder:

Hæklenål 4 mm til selve tørklædet og 4,5 mm til flæsekanten

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

Færdige mål før vask: 22 x 153 cm. Efter vask og liggetørring cirka: 22 x 165 cm.

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.

Tørklæderne 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.

Anvendte masketyper og forkortelser:
m = maske
rk = række
lm = luftmaske
lm-buen = luftmasker
fm = fastmaske
stm = stangmaske
sp.o 1 m = spring 1 maske over.
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Rk At hækle

1 Med hæklenål 4 slå 33 lm op (ikke for stramt). Hækl 1.
stm i 3. lm fra nålen, hækl 1 stm i hver lm. Hækl om 2
løkker i hver lm, så der ikke laves store huller. Slå 22 lm
op og vend.

31 stm og 22 lm

2 Hækl 1 stm i 3. lm fra nålen, *1 lm, sp.o 1 m, 1 stm*,
gentag * * rk hen. *Ved 10. gentagelse skal stm hækles i
1. stm på foregående rk. Sidste stm hækles i sidste stm
på foregående rk. Slå 22 lm op og vend.

25 “huller” og 22 lm

3 1. stm i 3. lm fra nålen, 1 stm i hver lm og i hver stm rk
hen. Slå 18 lm op og vend.

Hver rk starter med at 1. stm
hækles i 3. lm fra nålen. Dette
skrives ikke mere.

4 1 stm,  *1 lm, sp.o 1 m, 1 stm*, gentag * * rk hen. *Ved
8. gentagelse skal stm hækles i 1. stm på foregående
rk. Sidste stm hækles i sidste stm på foregående rk. Slå
18 lm op og vend.

Når du hækler fra lm snoren og
over på stm på foregående rk,
skal sidste lm altid springes
over og stm skal altid hækles 1.
stm på foregående rk. Dette
skrives ikke mere.

5 1 stm i hver lm og i hver stm rk hen. Slå 14 lm op og
vend.

6 1 stm,  *1 lm, sp.o 1 m, 1 stm*, gentag * * rk hen. Slå 14
lm op og vend.

7 1 stm i hver lm og i hver stm rk hen. Slå 12 lm op og
vend.

8 1 stm,  *1 lm, sp.o 1 m, 1 stm*, gentag * * rk hen. Slå 12
lm op og vend.

9-
28

Gentag rk 7 - 8, dvs. hækl skiftevis rk 7 - 8 elleve
gange.

29 1 stm i hver lm og i hver stm rk hen. Slå IKKE nye
masker op i slutningen. Vend. Bryd ikke garnet.
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FLÆSEKANT

Start den afsluttende kant med at hækle en fm række
på stm rækken. Kanten må ikke stramme, så skift evt. til
nål 4,5 hvis du hækler stramme fm.

Efter rk. 29 vendes arbejdet med 1 lm, hækl 1 fm i hver
stm rk hen. Bryd ikke garnet.

Fm rk hækles for at forstærke halskanten.

Der skal nu hækles rundt på den buede / kantede del af
tørklædet.

Bemærk at det nu er bunden af stm du hækler i. Den lm
snor du slog op og hæklede stm i, vender nu opad.

Først hækles rundt om hjørnet om på siden af stm rk.
Du har lige hæklet en fm. Hækl 2 lm, 1 stm i siden på
samme m, hvori du hæklede fm. 1 lm, 1 stm i den
anden ende af den yderste stm.
Billedet viser 2 lm, 1 stm til højre, 1 lm danner hullet, 1
stm til venstre.

Der skal nu laves et hjørne. 1 lm, 1 stm i samme m som
foregående stm = hjørne.

Nålene peger på de 3 stm du har hæklet indtil nu.

Hækl hen ad stm rk: *1 lm, sp.o 2 stm, 1 stm i
mellemrummet mellem 2. og 3. stm*, gentag * * rk hen,
5 gange i alt på de stm rk, hvortil du slog 12 lm op og
hæklede 10 stm. Dette giver 5 huller efter hjørnet.

Når du kommer til den rk, hvortil du slog 14 lm op til 12
m får du 6 huller efter hjørnet. 18 lm til 16 m giver 8
huller, 22 lm til 20 m giver 10 huller og den første rk,
hvor du slog 33 lm op til 31 m giver 15 huller.

4/7



a Hækl op ad siden, nålene viser hvor du skal hækle stm,
inkl. hjørne.

1 lm, 1 stm hvor første nål peger, 1 lm, 1 stm hvor
anden nål peger, 1 lm, 1 stm i samme stm.

b På billedet peger de 3 nåle til højre på de 3 stm du lige
har hæklet. De 2 næste nåle viser hvor du skal hækle
de næste par stm, når du fortsætter hen ad stm rk.

*1 lm, sp.o 2 stm, 1 stm i mellemrummet mellem 2. og
3. stm*, gentag * * rk hen.

Gentag trin a og b til og med den allerførste rk du
lavede. Kanten skal kunne ligge fladt, den skal ikke
flæse endnu.

Billedet viser, at der lige er
hæklet hen ad den første rk
med 31 stm.

1 lm, 1 stm i samme m som
sidste stm på rk = hjørne.

1 lm, 1 stm i bunden af stm, 1
lm, 1 stm i første lm (hul) på rk.
Se næste billede.

*1 lm, 1 stm i næste lm (hul) *,
gentag * * rk hen, slut med 1 lm,
1 stm i stm.
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Billedet viser nåle der peger på
de første 3 huller, hjørnet og 2
huller ned ad siden. Derefter er
der 10 huller hen ad rk.

1 lm, 1 stm i stm = hjørne
(øverste nål til højre), 1 lm, 1
stm i stm (anden nål), 1 lm, 1
stm i hul (tredje nål).

Derefter *1 lm, 1 stm i hul*,
gentag * * rk hen, slut med 1 lm,
1 stm i lm opslag (nålen til
venstre)

På næste billede kan du se de
hæklede masker.

Billedet viser hjørne hul og 2
huller ned ad siden (de 3 huller
med nåle i).

På denne rk er der hæklet
yderligere 8 huller.

Fortsæt således langs hele
kanten: 1 hjørne, 2 huller ned
ad siden, huller hen ad rk.
Næste gang hækles der 6 huller
og derefter 5 huller på de
resterende rk.

Slut med 1 hjørne og 2 huller
ned ad den sidste side.

Flæse, sidste rk

Vend med 2 lm, hækl 2 stm i alle m = 2 stm i stm og 2
stm i lm hele vejen rundt i buen.

Klip garnet, træk igennem for at låse og hæft ender.
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God fornøjelse med dit nye sjal /  tørklæde.

Hilsen Henriette Dueholm :-)

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