HÆKLET FLASKE
TASKE
AF AJdesigndk

Materialer
Begrebsforklaring

100% bomuldsgarn 8/4
Hæklenål: str. 2,5 mm
(Hvis du hækler stramt, kan du
med fordel gå en nålstørrelse op)
Flaske: Højde 21 cm, bundens
diameter 6 cm

omg = omgang
rk = række
lm = luftmaske
km = kædemaske
fm = fastmaske
hstgm = halv stangmaske

AJDesign
Copyright:
Opskriften er kun til privat brug – du må ikke sælge eller på anden vis videregive den. Henvis i stedet til min
Instagram eller Facebookside, hvor man kan kontakte mig. Du må dog GERNE sælge det færdige produkt
med henvisning til mig som designer.
Facebookside: AJDesignDk
Instagram: AJDesignDk
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FLASKE TASKE
1. Omg: 8 hstgm i mr (8)
2. Omg: *2 hstgm i hver m* x 8 (16)
3. Omg: *2 hstgm i hver 2. m* x 8 (24)
4. Omg: *2 hstgm i hver 2. m* x 12 (36)
5. Omg: 2 stgm i samme m, 1 stgm i hver m hele vejen rundt, 1 km (37)
6. Omg: *3 lm, spring 2 m over, 1 fm* gentag rundt ud. Slut med 1 km i 1. lm-bue
7. Omg: 3 lm, 2 stgm i lm-bue, *3 stgm i hver lm-bue* gentag rundt ud. Slut med 1 km i de 3 lm fra
start
8. Omg: *3 lm, 1 fm i “mellemrummet”* gentag rundt ud
Gentag nu 7. og 8. omg indtil der er 13 “firkanter” op.

KANT
1. Omg: *4 fm, indt* x 6 (30)

REM
Fortsæt fra kanten.
1. Rk: 6 fm (6)
2. Rk: vend med 1 lm, 6 fm tilbage (6)
Gentag indtil remmen måler 120 cm (eller til den måler den ønskede længde til at kunne krydse over
kroppen).
Hækl nu rundt om remmen, så du får en pæn afsluttende kant. Her har jeg hæklet fm hele vejen rundt.
1 fm i normal m, 1 fm i dobbelt m (se billederne).
Sy til sidst remmen fast 🌸
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AFSLUTTENDE ORD
YAY! Så er du klar til at nyde det gode vejr med en flaske vand lige ved hånden.
Jeg håber, at du har haft en fornøjelse med at lave flasketasken, og at resultatet er blevet, som
forventede. Du må rigtig gerne dele dit færdige resultat ☺
#ajdesigndk #ajdesignsopskrift #flasketasken
Hvis du skulle have nogle spørgsmål, rettelser
m.m. så skal du selvfølgelig være meget
velkommen til at skrive mig:
Facebooksiden: AJDesignDk
Instagram: AJDesignDk
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