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DrømmefangerDrømmefanger

kvalitetsdesign i en unik stil

Hæklet i Go handmades Soft - en fantastisk blød og unik kvalitet. Bambussen giver den blødeste oplevelse og lethed, bomulden giver formfastheden og den lille smule akryl gør garnet ekstra stærkt.70% Bambus/23% Bomuld/7% Akryl, 50 g/180 m. 

GARNFORBRUG
Hæklet med to tråde
D 30 cm eller D 25 cm  100 g
D 20 cm eller D 15 cm 50 g

MATERIALER
Metalringe - Træperler
Hæklenål 3,0 - 3,5 mm 
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FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
mr Magisk ring
lm Luftmaske
km Kædemaske
fm Fastmaske
stm Stangmaske
lmb Løsmaskebue
lmk Løsmaskekæde
*...*  Det, der står imellem, gentages igennem 

omgangen/rækken eller med tallet efter x.

Fjer-guide - i tre størrelser

Stor: 7,5cm x 7,5cm 
- garnforbrug: 102 stykker af 15cm.
Mellem: 5,5cm x 5cm 
- garnforbrug: 66 stykker af 15cm. 
Lille: 4,5cm x 4cm 
- garnforbrug: 54 stykker af 15cm. 

Kæde-delen:
Der startes med at hækle fra én af lmb, som går rundt om 
ringen. Der hækles en kæde af løsmasker, fra det yderste 
punkt af lmb, til den ønskede længde. F.eks. 25cm for den 
store fjer. Garnet klippes ca. 10cm fra nålen. Tråd enden 
trækkes ud gennem den sidste maske. Tråden trækkes til 
og kæden er afsluttet. Sæt evt. træperler på kæden. 

Fjer-delen:
Klip garnstykker i ca. 15cm. 
Til den store har vi brugt ca. 102 stykker garn. 

Garnstykker bindes som råbåndsknob omkring kæden
Råbåndsknobene kan startes med at placeres ca. 8 cm 
oppe på kæden, nedefra. Fold 3 stykker på midten og læg 
dem under kæden på tværs. Fold endnu 3 stykker og læg 
dem modsat ovenpå kæden. Hvert bundt trækkes igennem 
den andens løkke. Én del af fjeren er nu lavet. Processen 
gentages til fjerens ønskede længde. Når alle snørerne er 
bundet, skubbes de på plads nederst på kæden. Fjeren 
klippes derefter i facon.

D 30 cmD 30 cm
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Drømmefanger - i fire størrelser

D 30 cm: til og med omgang 10
D 25 cm: til og med omgang 9
D 20 cm: til og med omgang 7
D 15 cm: til og med omgang 6

Den sidste omgangs lmb hækles rundt om metalringen. 

1.) mr med 3 lm, 15 stm, 1 km.

2.)   4 lm, *1 stm, 1 lm* x 15, 1 km i 1. stm. 

3.)  1 km, 8 lm, 1 stm i lmb, *5 lm, 1 stm i lmb* x 14,  
5 fm, 1 km i 1. stm.

4.)   2 km, *7 lm, 1 fm rundt om lmb* x 14,  
5 fm, 1 km i 1. fm.

5.)  2 km, *9 lm, 1 fm rundt om lmb* x 14,  
9 lm, 1 km i 1. fm.

6.)   3 km, 3 lm, 4 stm, *3 lm, 5 stm i hver lmb* x 14,  
3 lm, 1 km i 3. lm.

7.)   4 km, 3 lm, 2 stm i første lmb, *5 lm + 3 stm i hver lmb* x 14,  
5 lm, 1 km i 3. lm.

8.)  3 km, 3 lm, 2 stm, 3 lm, 3 stm i lmb, *3 lm, 3 stm, 3 lm, 3 stm* x 15,  
3 lm, 1 km i 3. lm.

9.)  3 km, 3 lm, 4 stm i lmb, *3 lm, 5 stm i hver lmb* x 31,  
3 lm, 1 km i 3. lm.

10.)  4 km, 3 lm, 4 stm i lmb, *8 lm, 5 stm i hver lmb* x 31,  
5 lm, 1 km i 3. lm.
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Godt at videGodt at vide
Nål størrelse og fasthedNål størrelse og fasthed
Hæklere, hækler meget forskelligt: nogle hækler med en 
nål 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, der 
hækler med en nål 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra vores 
eget team, som har været med til at hækle. 
Nøglen til at hækle en bestemt størrelse, handler mere om 
hækle stilen end om størrelsen på nålen. Derfor anbefaler 
vi altid et spænd af nål størrelser.

kvalitetsdesign i en unik stil


