Hvordan jeg hækler: en boble maske
Boble masken (til tider kaldet en klynge maske) er meget ligetil at lave, men er lidt besværlig at
beskrive med ord.
Der er rigtig MANGE variationer af denne maske, men når du først forstår princippet i den, betyder
det ikke noget om mønstret siger du skal lave 3, 5 eller 7 stgm i hver boble. Princippet er det
samme.
I denne tutorial vil vi lave en boble med 3 stgm. Du er velkommen til at tilføje flere stgm til boblen,
hvis du foretrækker dette.
Det er også værd at bemærke, at du ikke kan lave disse bobler lige ved siden af hinanden. Hvis du
starter med en 10 lm-bue også laver en boble i hver af disse lm, så vil dit arbdejde komme til at se
mast og knap så pænt ud. Mellem hver boble er det nødvendigt, at lave 1, 2 eller 3 lm (eller måske 4
lm) alt efter hvilket mønster du bruger.
Sådan laver du en boble maske.
Vi går ud fra, at du allerede har et mønster hvori du skal lave boble masker, og gerne vil vide,
hvordan du gør det.

Hele ideen i at lave boble masker er, at du kun delvis færdiggør det antal stgm der er henvist til i
mønsteret (normalvis er det 3, 4 eller 5) – alle i samme maske – også slår om og trækker løkken
gennem alle løkkerne på din nål (1 Løkke på din nål + 1 Løkke pr delvis hæklet stgm)
Boble maske foto tutorial
Denne tutorial er specifikt lavet til at hækle boble maske i runder, men princippet er det samme, når
du hækler i rækker. Her skal du bare ikke starte i den maske hvor din km fra forrige runde, men i
den første maske af forrige række.

Første boble maske

3 lm

Sæt nålen gennem
samme maske som din
lm fra forrige runde. Slå
om og træk en løkke
gennem masken.

Slå om igen og træk
Slå om...
nålen tilbage gennem 2
løkker på nålen (nu har
du 3 løkker tilbage på
nålen)

Slå om igen og træk
nålen gennem 2 løkker
på nålen. Nu har du en
løkke fra din stgm på
nålen (nu har du 2
løkker tilbage på nålen)

Slå om og sæt nålen
igennem samme maske
som før. Slå om igen og
træk en løkke gennem
masken (nu har du 4
løkker tilbage på nålen)

...og træk nålen gennem
alle 3 løkker på nålen.
Dette er din første boble
maske.

Note: sommetider
starter en boble maske
med 2 lm istedet for 3
lm

Efterfølgende boble masker

Boble masker er typisk
adskilt med lm (feks 2
eller 3 lm mellem
boblerne) Det står i dit
mønster.

Slå om og sæt nålen
gennem næste stgm. Slå
om og træk en løkke
tilbage gennem masken.

Slå om igen og træk
nålen gennem 2 løkker
på nålen. Nu har du en
løkke fra din stgm på
nålen (nu har du 2
løkker tilbage på nålen)

Slå om igen og træk en
løkke tilbage gennem 2
løkker på nålen (nu har
du 3 løkker tilbage på
nålen)

Slå om og sæt nålen
gennem samme maske
som før. Slå om og træk
løkken tilbage gennem
masken (5 løkker)

Slå om igen og træk
Slå om og træk nålen
nålen tilbage gennem 2 gennem alle 4 løkker på
løkker på nålen (nu har nålen.
du 4 løkker tilbage på
nålen)

Og det var det. Nu har du lavet boble masker!

Slå om og sæt nålen
igennem samme maske
som før. Slå om igen og
træk en løkke gennem
masken (nu har du 4
løkker tilbage på nålen)

Video tutorials
Clare Sullivan fra BobWilson123 har lavet en udemærket video til hendes Cluster Stitch Bag. Ca 4
minutter inde i videoen demonstrerer hun, hvordan man laver den første og de efterfølgende boble
masker/klynge masker. Tasken er meget sød og værd at lave!
Denne video fra New Stitch A Day er også god og viser en boble maske med 5 stgm.
Husk at kigge på alle mine andre gratis foto tutorials og mønstre
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
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