Sådan hækler du: Hjørner og mulige skjulte masker.
Da jeg startede med at hækle, vidste jeg ikke, at der fandtes ”skjulte” masker, når man havde hæklet
i et hjørne. Nu hvor jeg forstår hvordan en maske ser ud og hvordan den hænger sammen, er jeg
skrækslagen over dette fænomen og stadig det er stadig ikke gået op for mig, at andre kan have det
samme problem.
Hvis du er en af disse personer, som også hele tiden glemmer den første maske, når du har hæklet et
hjørne (og tro mig, du ved måske ikke engang, at du er en af dem) er der her en guide til dig.
Det bliver hurtigt, så gør klar til at blive overrasket over mit tempo!
Når du hækler firkanter i runder, vil dine hjørner blive formet af nogle masker i hjørne masken fra
forrige runde.
Eksempeler på hjørner:
 1 fm, 1 lm og 1 fm
 2 stgm, 1 lm og 2 stgm
 5 dstgm
Nu forstår du det måske. Et vis antal masker i samme maske.

Nu kommer den tricky del. Når du har lavet mere end en maske i en hjørnemaske, så vil den første
maske på næste ”side” af firkanten sommetider være skjult, specielt hvis du ikke ved, hvordan den
første maske ser ud, og dine maskeantal vil være forkert uanset hvor mange gange du piller op og
hækler det igen.
For at hjælpe dig til at undgå dette, så lad os kigge på anatomien af maskerne.
På billedet kan du se, at maskelænkerne (Loops) for hver maske sidder lige før maskestængerne
(Post) i hver maske.

Når du er færdig med at lave dit hjørne (1 fm, 1 lm, 1 fm er vist i eksemplet herover) kan dine
maskelænker være skjult af den sidste maske i dit hjørne.

På billedet under har jeg trukket maskerne til side, så du bedre kan se den første maske.

Nu kan du prøve. Hvilken maske er den første maske på billedet herunder?

Havde du ret? Se på billedet herunder.

Hvis du tog fejl, skal du ikke blive ked af det. Du prøvede i det mindste og nu er du mere bevidst
om, at den første maske efter et hjørne kan være skjult.
Når du laver din næste firkant, så nøjes ikke bare med at hækle den. SE den. Læg mærke til hvad
designeren vil have dig til at lave og prøv at forstå hvorfor. Læg mærke til om der er
tilbagevendende temaer mellem mønstrene. Træk dine masker fra hinanden og kig oprindeligt på,
hvad du sidder og laver. Det er sådan vi lærer at hækle, og TRO mig. Du vil elske at hækle meget
mere, hvis du forstår det fremfor kun at gøre det.
Hvis du er absolut nybegynder, har min ven Rhondda en udemærket maske guide på hendes blog.
Den er lavet som et foto, så du kan gemme den og bruge den ligeså tit du lyster! Det er illustreret
hvordan den enkelte maske skal se ud både med masketypebetegnelse, diagram og hvor mange lm
du skal vende med ved de enkelte masker. Du kan finde guldklumpen her.
Jeg elsker at læse kommentarer og besvare spørgsmål, så vær ikke genert – kontakt mig alt det du
vil.
Husk at tilmelde dig mit ugentlige nyhedsbrev. Du kan også Like min facebook side eller følge mig
på Bloglovin, Google+, Pinterest eller Instagram.
God arbejdslyst

Oversat af Tina Bak Poulsen
Evt rettelser kan skrives her. HUSK at læse det fastgjorte opslag.

