Hvordan jeg hækler: en usynlig afslutning
Af Dedri Uys On June 22, 2014
Den usynlige afslutning er fantastisk, når du hækler rundt og skifter farve efter slutningen af hver
runde. Det tager et par sekunder længere at lave, men fordelen er, at du nu alligevel har en nål i
hånden, så du kan hæfte din ende samtidig med. Den er ikke så smart, hvis du bare gerne vil hækle,
men SUPER flot, når du er færdig også er der ingen ender der driller dig.
Du behøver ikke at være en hærdet hækler for at bruge den usynlige afslutning, men du SKAL
kunne ”læse” dine masker. Med det mener jeg, at du skal kunne genkende den første og den næste
maske i en runde.

Den usynlige afslutning er egenligt en ”falsk” maske over din første km eller hvis du starter runden
med en ny maske på nålen. Den erstatter den første maske, så du ikke ender med en km (synlig eller
ej) og derved en ekstra maske.
Hvordan du bruger den usynlige afslutning sammen med første lm.
Eks: en magisk ring. 3 lm (din første stgm) og 11 stgm i samme ring. 1 km i toppen af de første 3
lm.
Vi vil erstatte lm med en usynlig afslutning.
Når du har lavet alle maskerne i hele runden (foto 1), skal du klippe dit garn over, så du har en ca 10
cm lang ende, og trække den helt igennem den maske du lige har lavet – se foto 2. Træd herefter din
nål med enden (foto 2)
Find den første maske efter de første lm (i det her tilfælde er den første stgm) Hvis du har brug for
at se hvilke maskelænker der hører til hvilke masker, kan du se denne tutorial, som viser maskerne
anatomi, når du hækler i runder. Når du har fundet den første maske (foto 3) skal du sætte nålen
gennem begge maskelænker (foto 4) og trække garnet til. Ikke alt for stramt (foto 5)
Sæt nålen gennem den sidste maske du har hæklet. Du skal sætte den lige ned midt i masken, hvor
den former et lille øje. (Foto 5) Husk at sætte nålen gennem den vandrette maskelænke skråt bagud
gennem masken (foto 6) Træk garnet igennem. Dette vil lave en ”falsk” maske (foto 9) Pas på ikke
at trække garnet for stramt til. Den falske maske skal helst have samme størrelse som de øvrige
masker.
For at sikre masken, skal du sætte nålen oppe fra og ned gennem den lodrette maskelænke bagved
dit arbejde (markeret med pil på foto 7 og vist på foto 8) Træk garnet helt igennem og hæft din garn
ende.

Hvordan du bruger den usynlige afslutning, når du starter runden med en ny maske på nålen.
Eks: start i den første maske fra forrige runde med en ny maske på nålen og lav en stgm i samme
maske. Lav 2 stgm i hver maske i de næste 11 masker. 1 km i den første stgm.
Vi vil erstatte lm med en usynlig afslutning.
Når du har lavet alle maskerne i hele runden (foto 1), skal du klippe dit garn over, så du har en ca 10
cm lang ende, og trække den helt igennem den maske du lige har lavet – se foto 2. Træd herefter din
nål med enden (foto 2)
Find den første maske efter de første lm (i det her tilfælde er den første stgm) Hvis du har brug for
at se hvilke maskelænker der hører til hvilke masker, kan du se denne tutorial, som viser maskerne
anatomi, når du hækler i runder. Når du har fundet den første maske (foto 3) skal du sætte nålen
gennem begge maskelænker (foto 4) og trække garnet til. Ikke alt for stramt.
Sæt nålen gennem den sidste maske du har hæklet (markeret med pil på foto 2) Du skal sætte den
lige ned midt i masken, hvor den former et lille øje. (Foto 4) Husk at sætte nålen gennem den
vandrette maskelænke skråt bagud gennem masken (foto 5) Træk garnet igennem. Dette vil lave en
”falsk” maske (foto 6) Pas på ikke at trække garnet for stramt til. Den falske maske skal helst have
samme størrelse som de øvrige masker.
For at sikre masken, skal du sætte nålen oppe fra og ned gennem den lodrette maskelænke bagved
dit arbejde (vist med pil på foto 7) Træk garnet helt igennem og hæft din garn ende.
Når du bruger den usynlige afslutning efter at have startet runden med en ny maske på nålen, så vil
altid få en hjemløs flagrende maske (foto 8). Det er fordi du lige har erstattet denne maske med den
falske maske. Denne maske vil forsvinde og blive flad, når du hæfter din garn ende.

Traditionel km afslutning.
Afslutning i en lm
Eks: en magisk ring. 3 lm (din første stgm) og 11 stgm i samme ring. 1 km i toppen af de første 3
lm.
Når du har lavet alle maskerne i runden (foto 1), skal du samle den med en km i toppen af de første
3 lm (markeret med pil på foto 1 og vist på foto 2) Når du laver denne afslutning, får du en ekstra
maske med den afsluttende km. Denne maske bliver aldrig omtalt og tæller ikke med i div mønstre
(med mindre designeren direkte skriver det) Hvis du kigger rigtig godt på foto 3, kan du se, at der er
13 masker. Den 13. maske er den afsluttende km (markeret med pil på foto 3)
Jeg foretrækker, at springe over den første maske og hækle km istedet for. Det er rigtig effektivt til
når feks kurve og tæpper, hvor det ikke betyder så meget, hvor dine indtagningen er, og det giver en
meget pæn søm. Du kan læse mere om det her

Afslutning til en ny maske på nålen
Eks: en ny maske på nålen og en stgm i samme maske som din km fra forrige runde. 1 stgm i
samme maske. 2 stgm i de næste 11 masker. 1 km i den første stgm (markeret med pil på foto 4 og
vist på foto 5 herover)

På billede 5 kan du igen se, at km har lavet en ekstra maske. Lagde du mærke til mellemrummet der
bliver pga km fra forrige runde? Når du afslutter en runde med en km, vil du altid få dette
mellemrum. Også selvom du trækker din km om bagved dit arbejde, så vil du stadig få det.
Usynlig afslutning vs km afslutning.
Nedenunder kan se en side-om-side sammenligning af de to metoder. På billederne til venstre viser
pilen den ”falske” maske, man laver i den usynlige afslutning. Billederne til højre viser pilen km fra
km afslutningen

Note: erstatte km afslutning med den usynlige afslutning
Du kan bruge den usynlige afslutning i alle de mønstre, hvor du skal afslutte med en km. Du skal
bare kunne forstå anatomien i maskerne.
Når du bruger den usynlige afslutning, vil den ”falske” maske erstatte BÅDE km OG den første
maske i en runde og vil derved være den første lm/maske
Når et mønster siger, at du skal lave noget i samme maske som din km fra forrige omgang, skal du
bare bruge den ”falske” maske istedet for.
”1 lm og 1 fm i samme maske som din km fra forrige runde” vil blive til ”1 fm i den første maske
fra forrige runde (som er den ”falske” maske)”
Relaterede tutorials/mønstre
•

•
•

Pardon Me, but your Slip Stitch is Showing af Mr. Micawber’s recipe for happiness – den
tutorial bruger en hæklenål til at trække garnet igennem og er til dem der absolut ikke vil
bruge en nål.
Video tutorial: Seamless Finishing When Worked in a Round af Tamara fra Moogly
Mønster: Spoke Mandala af Winkieflash – dette mønster bruger den usynlige afslutning.
Den har også gode billeder, der viser hvordan man laver den.

Andre hækle tutorials
•
•
•
•

Hvordan hækler jeg: hjørner og mulige skjulte masker
Hvordan hækler jeg: 3 stgm klynge
How to crochet the K-Stitch
How to crochet the Linen Stitch

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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