	
  

Hæklet hyacint
Materialer:

	
  

Bomuldsgarn:
Pimabomuld fra CaMaRose:
Solbærsorbet, æblegrøn, råhvid og brun
Hæklenål: Jeg har anvendt en hæklenål nr. 2,5.
Ståltråd eller kropstråd:
Bruges til at afstive stilken, så hyacinten kan holdes
oprejst. Kan købes i panduro hobby)
Synål: En kraftig nål uden spids
Saks og vat

Forkortelser
omg = omgang
rk = række 	
 
mr = magisk ring
nm = næste maske
udt = udtagning
indt = indtagning
m = maske
fm = fastmaske 	
 
hstgm = halvstangmaske
stgm = stangmaske
bm = bobble maske	
 

Selve blomsten
1. omg: 6 fm i mr med solbærsorbet
2. omg: (1 bm, 1 fm i samme m) 6 x
3. omg: (1 fm, 1 fm-udt) 6 x
4. omg: (1 bm, 1 fm i nm) 9 x
5. omg: (2 fm, 1 fm-udt) 6 x
6. omg: (1 bm, 1 fm i nm) 12 x
7. omg: (3 fm, 1 fm-udt) 6 x
8. omg: (1 bm, 1 fm i nm) 15 x
9. omg: (4 fm, 1 fm-udt) 6 x
10. omg: (1 bm, 1 fm i nm) 18 x
11. omg: (5 fm, 1 fm-udt) 6 x
12. omg: (1 bm, 1 fm i nm) 21 x
13. omg: 1 fm i hver m
14. omg: (1 bm, 1 fm i nm) 21 x
15.-20. omg: (Gentag omg 13. og 14.) 3 x.
21. omg: (5 fm, 1 fm-indt) 6 x
22. omg: (1 bm, 1 fm i nm) 18 x
23. omg: (1 fm, 1 fm-indt) 12 x
24. omg: (1 bm, 1 fm i nm) 12 x
Fyld med vat.
25. omg: (1 fm-indt) 12 x

(6).
(6 fm, 6 bm).
(18).
(9 fm, 9 bm).
(24).
(12 fm, 12 bm).
(30).
(15 fm, 15 bm).
(36).	
  
(18 fm, 18 bm).
(42).
(21 fm, 21 bm).
(42).
(21 fm, 21 bm).
(36).
(18 fm, 18 bm).
(24).
(12 fm, 12 bm).
(12).

	
  

Skift farve til grøn og hækl videre på stilken

Stilken
25.-32. omg: 1 fm i hver m
(12).
Luk af og klip et stykke kropstråd eller ståltråd (8 cm) og stik det ind i stilken.

Rødder
Klip 42 tråde i råhvid (ca. 10 cm).
Læg 6 tråde sammen og bind dem sammen med en knude i den ene ende
(7 bunder i alt).

Løget
1. omg: 6 fm i mr med brun
2. omg: (Udt) 6 x
3. omg: (1 fm, udt) 6 x
4. omg: (2 fm, udt) 6 x
5. omg: (3 fm, udt) 6 x
6. omg: (4 fm, udt) 6 x
7. omg: (5 fm, udt) 6 x
8.-14. omg: 1 fm i hver m
15. omg: (5 fm, indt) 6 x
16. omg: (4 fm, indt) 6 x
17. omg: (3 fm, indt) 6 x
18. omg: (2 fm, indt) 6 x

(6).
(12).
(18).
(24).
(30).
(36).	
  
(42).
(42).
(36).
(30).
(24).
(18).

Montering af rødderne
Træk med hæklenålen, (2 ad gangen) trådene gennem hvert hul i bunden af løget (i området fra 1. til 3.
omg.). Kunderne skal være på indersiden af løget.
Fyld løget med vat og hækl videre.
19. omg: (1 fm, indt) 6 x
(18).
Luk af.
Stik den resterende kropstråd eller ståltråd ind i løget og sy de to dele sammen.

Små blade (lav 4)
Hækl 19 lm med grøn
1. omg: 4 fm, 6 hstgm, 7 stgm, 5 stgm i sidste m, hækl tilbage: 7 stgm, 6 hstgm, 4 fm, luk af.

Store Blade (lav 2)
Hækl 27 lm med grøn
1. omg: 7 fm, 9 hstgm, 9 stgm, 5 stgm i sidste m, hækl tilbage: 9 stgm, 9 hstgm, 7 fm, luk af.

Montering af bladene
Sy de smalle ender fast i bunden af stilkens kant. Sy derefter de brede ender fast på blomsten.

Kant
Slå 16 lm op med brun
1. rk: 1 fm i 2. lm fra hæklenålen, 1 fm i hver m, luk af (15).
Sy kanten fast øverst på løget, omkring, hvor bladende er syet fast.

	
  

Brug af opskriften
Jeg vil gerne sige tak fordi du har valgt at benytte dig af denne opskrift.
Det er ikke tilladt at sælge opskriften.
Har du spørgsmål til opskriften, er du meget velkommen til at sende en mail.
Du må hellere end gerne dele dit færdige resultat med mig eller på de sociale medier #minkreativeverden
Mail: bjoern_knudsen@hotmail.com
Instagram: @minkreativeverden
Blog: www.minkreativeverden.dk
Webshop: www.minkreat iveverden-webshop.dk

