DAHLIA-FIRKANT
OOMBAWKA DESIGN BY RHONDDA, OVERSAT AF CHARLOTTE MANDEL.

Charlottes firkanter
Den røde er hæklet i dobbelt, totrådet 100 % uldent plaidgarn fra Järbo, løbelængde 300m / 100 g (~ enkelt
uldtråd med løbelængde 75 m / 100 g – og nål 3½. Den pastelfarvede er hæklet i bomuldsgarn 8/4 og nål 3.
Den røde er 12 x 12 cm, den pastelfarvede er 9 x 9 cm.

MATERIALER: Originalen er hæklet med nål 5½ i garn med løbelængden
85 m pr. 50 g.
FORKORTELSER: omg = omgang, m = maske(r), fm = fastmaske, km =
kædemaske, stm = stangmaske, lm = luftmaske, hstm =
halvstangmaske, 2-bb-stm = boble med 2 stm, 3-bb-stm = boble med 3
stm, 4-bb-stm = boble med 4 stm.
BOBLEMASKER:lav i samme maske hhv. 1, 2 eller 3 stm bortset fra
sidste del således: *slå om nålen (2 løkker på nålen), stik nålen gennem
masken, træk garnet gennem masken (3 løkker på nålen), træk garnet
gennem de to første løkker (2 løkker på nålen)*. Gentag fra * - * i alt
hhv. 2, 3 eller 4 gange. Afslut med at trække garnet gennem de hhv. 2, 3
eller 4 m på nålen.
Se evt. billedforklaring her: http://garngrammatik.dk/haeklehjaelp/haeklede-masketyper/haeklet-boble/
GARNFARVER: I opskriften anvises brug af fire farver. Der kan sagtens anvendes færre.
ENDEHÆFTNING UNDERVEJS: modellen egner sig glimrende til hækling over såvel ”gammel” som ”ny” ende. Tilsæt
ny garnfarve på modsat side af, hvor forrige omgang sluttede, så bliver hækling over de to ender fordelt jævnt. (o.a.)
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OPSKRIFTEN
1. OMGANG (farve A): Lav en magisk ring og hækl 6 fm i denne. Afslut med 1 km i 1. fm.
2. OMGANG (farve A fortsat): I 1. fm hækles 2 lm, 1 stm, 1 lm, 1 2-bb-stm, 1 lm. I hver af de følgende 5 fm hækles *1
2-bb-stm, 1 lm, 1 2-bb-stm, 1 lm*. Afslut med 1 km i første stm. Bryd tråden.
3. OMGANG (farve B): Der hækles i lm-buerne fra forrige omgang, og det er ligegyldigt, hvor man starter. I første bue
hækles 1 km, 2 lm, 1 hstm, 1 lm. I de øvrige buer hækles *2 hstm, 1 lm*. Afslut med 1 km i 2. lm fra starten. Bryd
tråden.
4. OMGANG (farve C): Der hækles i lm-buerne fra forrige omgang, og det er ligegyldigt, hvor man starter. I første bue
hækles 1 km, 2 lm, 1 3-bb-stm, 2 lm. I de øvrige buer hækles *1 4-bb-stm, 3 lm*. Afslut med 1 km i første 3-bb-stm.
Bryd tråden.
De følgende fire omgange hækles med fm, hvorved kvadratet formes.
5. OMGANG (farve D): Der hækles i lm-buerne fra forrige omgang, og det er ligegyldigt, hvor man starter. I første
bue hækles 1 km, 1 lm, 5 fm. *I hver af de følgende to buer hækles 4 fm, i den 3. bue hækles 6 fm (=hjørnet)*.
Gentag *-* to gange mere. Hækl 4 fm i hver af de to sidste buer. Der skal ikke afsluttes med 1 km, men fortsættes
direkte med 6. omgang.
6. OMGANG (farve D): Hækl 1 fm i hver af de næste to masker (dvs. første lm og første fm fra forrige omg). *Hækl 2
fm i hver af de to følgende m (=hjørnet), 1 fm i hver af de følgende 12 m*. Gentag 3 gange mere, idet der dog sidste
gang kun hækles fm i 10 m (i stedet for 12). Afslut med 1 km i første fm. Bryd tråden.
7. OMGANG (farve E): Start i et af hjørnerne, i nr. 2 ud af de 4 hjørnemasker. Hækl 1 km, 1 lm, 1 fm i denne m, hækl
2 fm i næste m. *1 fm i hver af de følgende 14 m, 2 fm i hver af de næste 2 m (=hjørnet)*. Gentag *-* to gange mere,
hækl 1 fm i hver af de følgende 14 m. Der skal ikke afsluttes med 1 km, men fortsættes direkte med 8. omgang.
8. OMGANG (farve E): Hækl 1 fm i næste masker (dvs. første lm fra forrige omg). *Hækl 2 fm i hver af de to følgende
m (=hjørnet), 1 fm i hver af de følgende 16 m*. Gentag 3 gange mere, idet der dog sidste gang kun hækles fm i 15 m.
Afslut med 1 km i første fm. Bryd tråden.

Foto: Blackpearl2121 / Ravelry.

DESIGNEREN SELV: http://www.oombawkadesigncrochet.com/2014/09/dahlia-burst-6-x-6-afghan-square.html
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