Valentines Dag Hjerte
Af Sonia fra www.missdolkapots.wordpress.com

Information fra designeren
I sidste måned havde jeg udgivet et indlæg om hjerte ornamenter, som jeg havde hæklet til en af mine venner.
Jeg havde lavet et løfte om at jeg ville offentliggøre opskriften på min blog på den tid, hvor Valentines dag ville
være lige rundt om hjørnet, så her er den, min Valentine Hjerte opskrift. Den er meget let, og som sædvanlig,
tager ikke lang tid at lave. God fornøjelse!
Hjertet er ca. 9 cm. Det er pyntet med en sløjfe og en rose, men kan bruges til base for hvilken som helst
dekoration.

Materialer
Pink garn der passer til en 2.75mm hæklenål.
Du kan selv vælge garn og nål, bare de passer sammen så du ikke kan se fyldet igennem maskerne.
Fiberfyld
Garnnål
Pink sløjfe
Stof rose
Tekstil lim (du kan ogå sy delene på)

Forkortelser
Hjælp til de enkelte masker her: www.topping.dk/blog/haeklede-masker-hjaelp-og-forkortelser
km
fm
indt
udt

=
=
=
=

kædemaske
fastmaske
indtagning (hækl 2 masker sammen)
udtagning (hækl 2masker i samme maske)

Opskrift
Rundingerne (lav 2)
1. runde: 5 fm i en MR [5]
2. runde: 2 fm i hver maske rundt [10]
3. runde: *1 fm, 1 udt* gentag fra *til* 5 gange [15]
4. runde: *2 fm, 1 udt* gentag fra *til* 5 gange [20]
5. runde: *3 fm, 1 udt* gentag fra *til* 5 gange [25]
6.-7. runde: fm rundt [25]
Du skal ikke klippe tråden når du er færdig med den 2. runding.
Du skal nemlig fortsætte med km for at samle de 2 dele.
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De sorte pletter er de 42 masker, som
du bruger til runden efter at du har
hæklet de 2 rundinger sammen med
kædemasker (røde pletter)

Kroppen
Fastgør de 2 rundinger med hinanden med 4 km. Runden starter ved næste maske.
1. runde: fm rundt [42]
Brug en maskemarkør (en tråd f.eks.) til at markere hvor runden starter og slutter.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

runde:
runde:
runde:
runde:
runde:
runde:
runde:

7 fm, 1 indt, 2
fm rundt [38]
6 fm, 1 indt, 2
fm rundt [34]
6 fm, 1 indt, 2
fm rundt [30]
6 fm, 1 indt, 1

fm, 1 indt, 14 fm, 1 indt, 2 fm, 1 indt, 9 fm [38]
fm, 1 indt, 13 fm, 1 indt, 2 fm, 1 indt, 7 fm [34]
fm, 1 indt, 11 fm, 1 indt, 2 fm, 1 indt, 5 fm [30]
fm, 1 indt, 10 fm, 1 indt, 1 fm, 1 indt, 2 fm, 1 indt [25]

Fyld med fiberfyld og fortsæt med at fylde efterhånden som du kommer frem
9. runde: *3 fm, 1 indt* gentag fra *til* 5 gange [20]
10. runde: fm rundt [20]
11. runde: *2 fm, 1 indt* gentag fra *til* 5 gange [15]
12. runde: fm rundt [15]
13. runde: *1 fm, 1 indt* gentag fra *til* 5 gange [10]
14. runde: 1 indt 5 gange [5]
Luk af og efterlad en lang ende til at sy med.
Med en garnnål lukker du hullet ved at føre tråden igennem de resterende masker.

Pynt
1. mulighed: Klip et stykke pink bånd, lav en sløjfe og lim det på hjertet.
2. mulighed: Sy båndet fast på hjertet med små sting og lav derefter sløjfen
- lim rosen på sløjfen
Sådan! Jeg håber at du har hygget dig med denne opskrift og lad mig vide hvis du har spørgsmål eller hvis du
bare syntes om opskriften.
Glædelig Hækling!

Information
Opskriften må ikke deles elektronisk eller på papirkopier. Link i stedet til indlægget med opskriften.
Opskriften er lavet af Sonia| www.missdolkapots.wordpress.com
Oversat til dansk af Marianne Topping | www.topping.dk
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