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kvalitetsdesign i en unik stil

Opskrif tOpskrif t  
BlondetæppeBlondetæppe

Mange farver

Hæklet i Go handmades Soft Bamboo ”fine” - en fantastisk blød og unik kvalitet. Bambussen giver den blødeste oplevelse og lethed, bomulden giver formfast-heden og den lille smule akryl gør garnet ekstra stærkt. 70% Bambus/23% Bomuld/7% Akryl, 50 g/180 m. 

GARNFORBRUG
Str. 85 x 57 cm 
Soft Bamboo “fine” 300 g 

Hæklenål: 3,5 - 4,0 mm
Hæklefasthed: 21 stgm/10 cm



2

Soft Bamboo 
”fine”
- et Bambus garn ud over det sædvanlige

Tråden består af hele 70% bambus, som giver garnet 

den blødeste oplevelse og en særlig lethed.  

Behagelig mod huden, så også et meget børnevenligt 

garn. Teksturen er silkeagtig og med et smukt fald.

Bambus og miljø - bambus er den hurtigs voksende 

plante i verden og dermed en fantastisk kilde til 

bæredygtig produktion. Bambus frigiver mere ilt end 

nogen anden plante og gror uden brug af pesticider.  

Bomulden er med 23% og akryl med 7% med til at 

holde sammen på det bløde bambus og give hele 

garnet en god formfasthed.  

Tåler maskinvask.

70% Bambus/23% Bomuld/7% Akryl, 

50 g/180 m.
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Mange farver
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Blondetæppe

Vend hver række med 3 lm.
Mønsteret er deleligt med 3 + 1.

1.) 111 lm, 1 lm, vend
2.) Start i 2. maske, 110 fm, vend
3.) 3 lm, spring 2 m over, *1 stgm gr, 1 lm, spring 2 m over*, vend
4.)  3 lm, spring 2 m over, *1 stgm gr, 1 lm*, vend

Gentag 4. rk indtil ønskede længde. Viste tæppe er 114 rk.

Kant

1.)  1 omg fm.  
Langs siderne hækles 2 fm i stgm gr og 1 fm i mellemrummene.  
I bund og top hækles 1 fm i hver m, 3 fm i hvert hjørne.

2.) 4 lm, 3 dobbelte stgm i hver m på alle 4 sider

 
 

FORKORTELSER OG FORKLARINGER
m Maske
lm  Luftmaske
km  Kædemaske
fm  Fastmaske
stgm  Stangmaske
stgm gr  Stangmaske gruppe (består af 3 stgm)
rk  Række
* ... *   Det, der står imellem, gentages igennem 

omgangen/rækken eller  
med tallet efter x. 

Hæklenål: 3,5 - 4,0 mm

Hæklefasthed: 21 stgm/10 cm

!Deleligt med 3 + 1 betyder 
maskeantallet skal kunne deles 
med 3. Herefter laves  
1 lm mere (+1) = 111 lm + 1 lm.
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Godt at videGodt at vide
Nål størrelse og fasthedNål størrelse og fasthed
Hæklere, hækler meget forskelligt: nogle hækler med en 
nål 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, der 
hækler med en nål 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra vores 
eget team, som har været med til at hækle. 
Nøglen til at hækle en bestemt størrelse, handler mere om 
hækle stilen end om størrelsen på nålen. Derfor anbefaler 
vi altid et spænd af nål størrelser.


