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91011. STORKRAGE & HAKKEDE SKJERF
GARNKVALITET Raggi (70% Ull "Superwash", 30% Nylon. Nøste ca. 100 g = 150 m)
GARNALTERNATIV Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn
MÅL (A) Bredde ca. 20 cm, lengde ca. 130 cm
GARNMENGDE (A) Ca. 200 g (fg 1500)
HAKKEFASTHET (A) 11 m = 10 cm
MÅL (B) Bredde ca. 30 cm, lengde ca. 190 cm
GARNMENGDE (B) Ca. 500 g (fg 1500)
HAKKEFASTHET (B) Grunnmønsteret: 12 m og 11 rader = 10 x 10 cm
HAKKENÅL (A og B) Nr. 7
HEKLENÅL (B) Nr. 5.5
TILBEHØR (B) 3 knapper

OM HAKKING
Hakking er en annen måte å hekle på. Når du hakker, henter du opp alle maskene på raden. På den neste raden masker du
egentlig av alle maskene. Alle radene hakkes fra samme side, altså snur du ikke arbeidet som når du hekler. Trekk opp maskene
ganske lange fra forrige rad. Arbeidet skal føles mykt og elastisk og ikke stramme. Det er alltid 1 maske igjen på nålen i høyre side
når raden er avsluttet (= kantmaske). Hold denne masken ganske stramt for å få en jevn og glatt kant. Kantmasken i venstre side
hekles rundt de 2 ytterste maskebuene i kanten. Her får du forklaring på grunnmønster og fire variasjoner av det. Alle mønstrene er
hakket direkte på det forrige. Hakker du bare ett av mønstrene, må du alltid begynne med rad 1 og 2 i grunnmønsteret, både
oppleggsraden og avmaskingsraden.
FORKLARING (skjerf A)
I vanlig hakking - grunnmønster stikkes nålen rundt de loddrette maskebuene. I dette mønsteret stikkes nålen ned mellom
maskene. Det diagonale mønsteret oppstår ved at alle radene begynner og slutter likt.
FORKLARING (skjerf B)
Skjerfet hakkes i 5 ulike variasjoner i ganske brede felt.
SKJERF A MED DIAGONAL EFFEKT
Vaffelmønster: Legg opp 28 lm, snu vrangen opp på lm-raden.
1. oppmaskingsrad (hakkes framover): Beg i 2. lm fra nålen, trekk opp 1 m fra hver lm gjennom den øverste mb = 28 m.
1. avmaskingsrad (hakkes tilbake): Lag et kast på nålen og dra det gjennom første m, gjør et kast på nålen og dra det gjennom 2 m
om gangen, siste m er alltid igjen på nålen, hold denne masken ganske stramt for å få en glatt kant, ikke snu arbeidet.
2. oppmaskingsrad (framover): Beg ikke etter kantm, men mellom 1. og 2. m med å trekke opp 1 m, forts å trekke opp 1 m mellom
hver m og mellom siste m og kantm, i slutten på raden stikker du nålen inn rundt de 2 ytterste mb i kanten, kast på nålen og trekk
opp 1 m.
2. avmaskingsrad (tilbake): Lag kast på nålen og trekk det gjennom den første m, kast på nålen og trekk det gjennom 2 m om
gangen, kontroller masketallet. Gjenta 2. rad, både oppmaskings- og avmaskingsraden til skjerfet måler 130 cm. Avslutt med å
hekle 1 rad kjm i hver m. Hekle også en rad kjm langs oppleggskanten.
SKJERF B
Mønster 1, "grunnmønster": Legg opp 38 lm, hold vrangen opp på lm.
1. oppmaskingsrad (framover): Beg i 2. lm fra nålen, trekk opp 1 m fra hver lm gjennom den øverste mb = 38 m.
1. avmaskingsrad (tilbake): Lag et kast på nålen og trekk det gjennom første m, gjør et kast på nålen og dra det gjennom 2 m om
gangen, siste m er alltid igjen på nålen, hold denne masken ganske stramt for å få en glatt kant, ikke snu arbeidet.
2. oppmaskingsrad (framover): Stikk nålen vannrett under den loddrette mb, kast på nålen og trekk opp 1 m på nålen, forts slik ut
hele raden. I slutten på raden stikker du nålen inn rundt de 2 ytterste mb i kanten, kast på nålen og trekk opp 1 m.
2. avmaskingsrad (tilbake): Kast på nålen og trekk det gjennom 1 m, kast på nålen og trekk det gjennom 2 m om gangen ut raden.
Kontroller masketallet. Gjenta rad 2 – både oppmaskings- og avmaskingsraden – ca. 18 cm.
Mønster 2, "strikkemønster": Forts direkte på forrige rad med å stikke nålen ned midt i maskene.
1. oppmaskingsrad (framover): Sett nålen vannrett inn midt i masken mellom begge de loddrette mb, strekk ut arb litt for å komme
lettere inn i m, kast på nålen og trekk opp 1 m, forts slik ut raden. I slutten på raden stikker du nålen inn rundt de 2 ytterste mb i
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kanten, kast på nålen og trekk opp 1 m.
1. avmaskingsrad (tilbake): Kast på nålen, trekk det gjennom første m, kast på nålen og trekk det gjennom 2 m om gangen.
Kontroller masketallet. Gjenta rad 2 – både oppmaskings- og avmaskingsraden – ca. 18 cm.
Mønster 3, "vaffelmønster": Forts direkte på forrige rad med å trekke opp m mellom m ut raden.
1. oppmaskingsrad (framover): Beg mellom kantm og første m, kast på nålen og trekk opp 1 m, forts med å trekke opp 1 m mellom
m, men ikke mellom siste m og kantm, stikk her nålen inn rundt de 2 ytterste mb i kanten, kast på nålen og trekk opp 1 m.
Kontroller masketallet.
1. avmaskingsrad (tilbake): Kast på nålen og trekk det gjennom den første m, kast på nålen og trekk det gjennom 2 m om gangen.
2. oppmaskingsrad (framover): Stikk nålen inn mellom 1. og 2. m, kast på nålen og trekk opp 1 m, forts med å trekke opp 1 m
mellom hver m og mellom siste m og kantm, i slutten på raden stikker du nålen inn rundt de 2 ytterste mb i kanten, kast på nålen og
trekk opp 1 m.
2. avmaskingsrad (tilbake): Kast på nålen og trekk det gjennom den første m, kast på nålen og trekk det gjennom 2 m om gangen.
Kontroller masketallet. Gjenta rad 2 – både oppmaskings- og avmaskingsraden – ca. 18 cm.
Mønster 4, "stripemønster": Forts direkte på forrige rad. Dette mønsteret trekker seg litt sammen, så forsøk å hekle litt løsere, eller
bytt til tykkere hakkenål.
1. oppmaskingsrad (framover): Kast på nålen og trekk opp 1 m fra hver loddrette mb ut raden, i slutten på raden stikker du nålen
inn rundt de 2 ytterste mb i kanten, kast på nålen og trekk opp 1 m. Kontroller masketallet.
1. avmaskingsrad (tilbake): Stikk nålen ned i den første m, kast på nålen og trekk opp 1 m, kast på nålen og trekk det gjennom 2 m
1 gang, *trekk det deretter gjennom 3 m 1 gang, deretter gjennom 2 m 2 ggr*, gjenta *-* 9 ggr.
2. oppmaskingsrad (framover): Kast på nålen og trekk opp 1 m fra den loddrette mb 1 gang, *trekk opp 1 m på hver side av
sammenheklingen og 1 m fra den loddrette mb 2 ggr*, gjenta *-*. Avslutt raden med å trekke opp 1 m fra den loddrette mb og 1 m
fra de 2 ytterste mb i kanten.
2. avmaskingsrad (tilbake): Kast på nålen og trekk det gjennom den første m, deretter gjennom 2 m 1 gang, *trekk garnet gjennom
3 m 1 gang, og gjennom 2 m 2 ggr*, gjenta *-*. Kontroller masketallet. Gjenta rad 2 – både oppmaskingsog avmaskingsraden – ca.
18 cm.
Mønster 5, "kryssmønster":
1. oppmaskingsrad (framover): Trekk opp 1 m fra hver loddrette mb ut raden, trekk opp 1 m fra de 2 ytterste mb i kanten.
1. avmaskingsrad (tilbake): Kast på nålen og trekk det gjennom den første m, kast på nålen og trekk det gjennom 2 m om gangen.
Kontroller masketallet.
2. oppmaskingsrad (framover): Beg om den 2. loddrette mb og trekk opp 1 m, trekk deretter opp 1 m fra den 1. loddrette mb, forts å
hakke m i kryss hele raden ut, trekk opp 1 m fra de 2 ytterste mb i kanten.
2. avmaskingsrad (tilbake): Kast på nålen og trekk det gjennom den første m, kast på nålen og trekk det gjennom 2 m om gangen.
Gjenta 2. rad – både oppmaskings- og avmaskingsraden – ca. 18 cm. Gjenta alle mønstrene 2 ggr. Avslutt med 1. rad i mønster 5
– både oppmaskings- og avmaskingsraden.
Vanlig heklet kant med fastmasker:
1. rad: Stikk nålen ned både under den loddrette og vannrette mb, kast på nålen og trekk opp 1 m, kast på nålen og trekk det
gjennom 2 m, forts slik ut hele raden = 37 m. Snu med 1 lm utenom mønsteret.
2.- 4. rad: 1 fm i hver m om begge mb.
5. rad: 4 fm, 3 lm, hopp over 3 m, 10 fm, 3 lm hopp over 3 m, 10 fm, 3 lm hopp over 3 m, 4 fm.
6. rad: 4 fm, 3 fm om lmb, 10 fm, 3 fm om lmb, 10 fm, 3 fm om lmb, 4 fm.
7.- 8. rad: 1 fm i hver m.
Langs oppleggskanten hekles på samme måten, men uten knapphull. Klipp av garnet og fest alle løse tråder. Sy fast knappene.
Spenn opp skjerfet mellom fuktige håndklær så alle mønstrene blir like brede.
VASKERÅD
Strikkede/heklede plagg vaskes separat på finvask, med vrangen ut og uten optisk blekemiddel. Unngå bløtlegging. Strekkes i
fasong i våt tilstand. Tørkes liggende.
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Tips & Råd
For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Strikke-/heklefasthet: Strikk eller hekle alltid en prøvelapp som anbefalt. Stemmer det ikke med strikke-/heklefastheten som er
angitt, prøv med tynnere eller tykkere pinner eller heklenål. Stemmer ikke strikke/-heklefastheten, kan resultatet få feil mål og
fasong.
Markér størrelsen du strikker eller hekler så er det lettere å følge teksten i oppskriften.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker eller hekler.
Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter varierer avhengig av plaggenes type og fasong. For å finne riktig størrelse
anbefaler vi at du først måler direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv størrelsen på plagget avhengig av hvor mye
bevegelsesvidde du vil at plagget skal ha. Plaggskisser viser plaggets mål.
Strikk med flere farger: Strikker du mer enn 3-4 masker med samme farge, så pass på at tråden som løper løs på baksiden tvinnes
rundt tråden du strikker med så du ikke får for lange løse tråder på baksiden. Må trådene tvinnes på flere omganger etter
hverandre, så pass på at de ikke tvinnes på samme sted.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet.
For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en
annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med
garn i samme garngruppe).

Forkortelser
STRIKKING
arb = arbeid/arbeidet, bakstk = bakstykke, beg = begynn/begynnelsen, bf/bfg = bunnfarge, bmb = bakre maskebue, dotf = dobbel
overtrekksfelling, fg = farge, flm = flytt markør, flg = følgende, fmb = fremre maskebue, forkl = forklaring/forklaringer, forstk =
forstykke, ggr = ganger, glattstr = glattstrikk, iflg = ifølge, kantm = kantmaske, LM = løft markør, m = maske/masker, mb =
maskebue, mf/mfg = mønsterfarge, omg = omgang, otf = overtrekksfelling, p = pinne/pinner, plm/pm = plasser markør, r = rett
maske/rette masker, rillestr = rillestrikk, rest = resten/resterende, RS = rettsiden, sm = sammen, vr = vang maske/vrange masker,
VS = vrangsiden, ytterl = ytterligere, økn = økning
HEKLING
dst = dobbelstav, fm = fastmaske/fastmasker, hst = halvstav, kjm = kjedemaske, lm = luftmaske, lmb = luftmaskebue, st = stav,
stgr = stavgruppe, 3-dst = tredobbel stav, 5-lmb = luftmaskebue med 5 lm
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