BLOMSTERSVØB
- Hækleopskrift på rundt babytæppe -
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Størrelse: 95 cm diameter
Garntype: Hjertegarn Extrafine Merino Cotton
(50% superwash uld/50% bomuld)
Farve:
#100 (råhvid)
Forbrug:
10 nøgler á 50 g
Nålstr.:
4
OBS! Størrelse og forbrug kan variere efter din hæklefasthed.

Forkortelser og forklaringer
omg. = omgang
mg = magisk ring
lm = luftmaske
fm = fastmaske
stgm = stangmaske
dobbelt v-maske = 2 stgm, 2 lm, 2stgm hæklet i samme maske/hul
* * x = det der står to stjerne gentages det antal gange der angives
Billedvejledning
Der anvendes bomuldsgarn – det er nemmere at se :)
Billederne viser masketyper og overgange, altså ikke et helt tæppe,
men bare en mini-version.
------------------------------------------------------------------------------Jeg vil meget gerne se dit færdige resultat – mail mig et billede eller
brug #cicitiveblomstersvøb på Instagram.
Find mig på Instagram på profilerne @cicitive og @cicitivemini og på
facebook.com/cicitive

Har du spørgsmål eller kommentarer til opskriften kan jeg
kontaktes på cecilie@cicitive.dk
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INDERCIRKEL:
Omg. 1: 12 stgm i mg
(12)
(første stgm = 1 fm + 2 lm – afslut med km i øverste lm)
Den magiske ring startes med en fastmaske om ringen og to luftmasker, som gælder for den første stangmaske. Derefter 11
stangmasker om ringen, der trækkes helt sammen. Afslut med en kædemaske i den øverste luftmaske.

Billede 1: Fm om magisk ring og to luftmasker

Billede 2: Første omgang afsluttet med kædemaske
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Omg. 2: *2 stmg i samme maske* x 12 (24)
(første stgm = 1 fm + 2 lm – afslut med km i øverste lm)
For at undgå synlig omgangsstart startes omgangen med at hækle en fastmaske ned i første maske og derefter to luftmaske,
de gælder for første stangmaske. Sådan startes hver omgang! Derefter hækles en stangmaske ned i samme maske =
udtagning. Der fortsættes med to stangmasker i hver maske hele vejen rundt for at ende med 24 masker på omgangen.
Afslut med en kædemaske i øverste luftmaske.

Billede 3: Omg. 2 startes med en fm og to lm (= første stgm)

Billede 4: Næste stgm hækles i samme maske
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Billede 5: Omg. 2 med i alt 24 masker afsluttet med km

Omg. 3: *2 stmg i samme maske, 1 stgm* x 12 (36)
(første stgm = 1 fm + 2 lm – afslut med km i øverste lm)
Omgang 3 startes på samme måde; en fastmaske + to luftmasker og en stangmaske i samme maske. Derefter én
stangmaske i næste maske. To stangmasker i samme maske og én stangmaske i næste maske fortsættes omgangen rundt.

Billede 6: Omg. 3 startes også med en fm+2 lm og en stang i første maske og dernæst én stgm i næste maske.
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Omg. 4: *1 stgm, 2 stmg i samme maske, 1 stgm* x 12
(48)
(første stgm = 1 fm + 2 lm – afslut med km i øverste lm)
For at få en mindre synlig samling skiftes der mellem at lave udtagningen (= to maske i samme maske) først og midt i den
gentagne sektion.

Billede 7: På omgang 4 (og hver anden omgang herfra) er udtagningen placeret i midten i sektionen der gentages.
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Omg. 5: *2 stmg i samme maske, 3 stgm* x 12
(60)
(første stgm = 1 fm + 2 lm – afslut med km i øverste lm)
Omg. 6: *2 stgm, 2 stmg i samme maske, 2 stgm* x 12
(72)
(første stgm = 1 fm + 2 lm – afslut med km i øverste lm)
Omg. 7: *2 stmg i samme maske, 5 stgm* x 12
(84)
(første stgm = 1 fm + 2 lm – afslut med km i øverste lm)
Omg. 8: *3 stgm, 2 stmg i samme maske, 3 stgm * x 12
(96)
(første stgm = 1 fm + 2 lm – afslut med km i øverste lm)
Indercirklen er nu færdig og der fortsættes til blad-sektionen.

BLADE
Bladene dannes fortsat af sektioner med udtagninger, som gentages 12 gange rundt på omgangen, men nu med et hul i
mellem. Hullet dannes ved at springe over at hækle ned i en maske, men i stedet lave en luftmaske henover.
Omg. 9: *3 stgm, 2 stmg i samme maske, 3 stgm, spring en maske over, 1 lm* x 12
(første stgm = 1 fm + 2 lm – afslut med km i øverste lm)
Omg. 10: *2 stmg i samme maske, 7 stgm, spring en maske over, 1 lm * x 12
(første stgm = 1 fm + 2 lm – afslut med km i øverste lm)

(120)

Omg. 11: *4 stgm, 2 stmg i samme maske, 4 stgm, spring en maske over, 1 lm* x 12
(første stgm = 1 fm + 2 lm – afslut med km i øverste lm)
Omg. 12: *9 stgm, 2 stmg i samme maske, spring en maske over, 1 lm * x 12
(første stgm = 1 fm + 2 lm – afslut med km i øverste lm)
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(108)

(144)

(132)

For at tæppet bliver cirkelrundt kan udtagningens placering mellem hullerne flyttes.
På omgange med et lige antal masker mellem hullerne, placeres udtagningen i midten af de enkelte stangmasker. (som
beskrevet for omg. 9 og 11 ovenfor.
På omgange med ulige antal masker mellem hullerne, placeres udtagningen skiftevis før og efter gruppen af enkelte
stangmasker. Som på omg. 10 hvor udtagning er placeres før de 7 stgm – og på omg. 12 hvor udtagningen er placeret efter
de 9 stgm.
Omg. 13: *5 stgm, 2 stmg i samme maske, 5 stgm, spring en maske over, 1 lm* x 12
(første stgm = 1 fm + 2 lm – afslut med km i øverste lm)

(156)

Omg. 14: *2 stmg i samme maske, 11 stgm, spring en maske over, 1 lm * x 12
(første stgm = 1 fm + 2 lm – afslut med km i øverste lm)

(168)

Omg. 15: *6 stgm, 2 stmg i samme maske, 6 stgm, spring en maske over, 1 lm* x 12
(første stgm = 1 fm + 2 lm – afslut med km i øverste lm)

(180)

Omg. 16: *12 stgm, 2 stmg i samme maske, spring en maske over, 1 lm * x 12
(første stgm = 1 fm + 2 lm – afslut med km i øverste lm)

(192)

Omg. 17 – 38: Mønstret fortsættes indtil i alt 38 omgange. (456)
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MELLEMKANT:
Mellemkanten er stykket med hulmønster mellem blade og den afsluttende kant med buer
Første omgang: Mellemkanten etableres med en omgang med stangmasker med *to luftmasker over en maske* i mellem.
Omg. 1: *1 stgm, spring én maske over, 2 lm, 1 stgm* gentag hele vejen rundt.
(første stgm = 1 fm + 2 lm – afslut med km i øverste lm)
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Seks omgange hulmønster:
Hulmønsteret dannes af dobbelt V-masker i hver andet hul hele omgangen rundt. En dobbelt V-maske er *to stangmasker,
to luftmasker, to stangmasker* alle i samme maske/hul. Hvert andet hul springes over.
Omg. 2: *2 stgm, 2 lm, 2 stgm i samme hul, spring hul over* gentag hele vejen rundt.
(første stgm = 1 fm + 2 lm – afslut med km i øverste lm)

Billede 8: En dobbelt V-maske. Første stgm er her ligesom
på alle andre omgange erstattet af en fm + 2 lm

Billede 9: Tæppet til vejledningsbillederne bliver bare mini :)
Hver andet hul springes over
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Billede 10: Dobbelt V-masker lidt tættere på

Omg. 3: Ekstra km i første maske for at komme hen til første V-maske mellemrum (mellem stgm-parrene)
Fm om luftmasker + 2 lm = første stangmaske, 1 stgm, 2 lm, 2 stgm alle i samme V-maske mellemrum = første
dobbelt V-maske på omgangen
Fortsæt med dobbelt V-masker i alle mellemrum hele vejen rundt.
(afslut med km i øverste lm)

Billede 11: Omgangen før afsluttes med en km i
øverste lm. Næste omg. startes med en ekstra km
for at nå hen til mellemrummet.

Billede 12: Første stgm erstattes af en fm + lm

Billede 13: Første dobbelt V-maske på
denne omg.

Omg. 4-7: Gentag omg. 3.
Der skal være i alt 6 omgange med dobbelt V-masker.
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Billede 14: Dobbelt V-masker i alle
mellemrum omgangen rundt. OBS! Der
hækles ikke i mellem dobbelt V-maskerne,
altså kun i selve V-maskens mellemrum
omkring de 2 lm.

BUER
Sidste omgang er buer dannet af seks stangmasker i
hvert V-maske mellemrum. Mellem hver bue hækles
en kædemaske mellem V-maskerne. Afslut med km,
klip garnet og hæft enderne godt.

Jeg vil meget gerne se dit færdige resultat – mail mig et billede eller brug
#cicitiveblomstersvøb på Instagram.
Billede 15: Buer af 6 stgm i mellemrum med km i mellem

Find mig på Instagram på profilerne @cicitive og @cicitivemini og på
facebook.com/cicitive
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