Kirsebærkys - fingerløse vanter

Garn:
2 nøgler Sandnes Tynn Merino.
Jeg har brugt farverne: 3511 pudder og 4219 rød.
Vejledende hæklenål:
nr. 3,5 mm.
Jeg har desuden pyntet handskerne med ’kirsebær’ fra www.husflid.dk
Hæklefasthed og størrelse:
Det er svært at måle hæklefastheden pga. mønsterets elasticitet. Først når du har hæklet den røde del af
mønsteret, kan du regne med størrelsen. Undersøg på det tidspunkt, om vanten kan trækkes over din
hånd. Opskriften kan desuden nemt skaleres op og ned ved at tilføje masker (3, 6 eller flere i antal af
tre), eller ved at slå færre masker op (3, 6 eller færre i antal af tre). Du kan også regulere størrelsen ved
at bruge en større eller mindre hæklenål.
Færdige mål:
Jeg har hæklet vanterne 18 cm. lange.
Konstruktion og mønster:
Stangmaske (stm)
Reliefstangmaske hæklet bagfra (RstmB) (se billeder og video på www.vonfun.dk)
Reliefstangmaske hæklet forfra (RstmF) (se billeder og video på www.vonfun.dk)
Ribmønster: 2 lm, 2 RstmB, 3 RstmF, *3RstmB, 3RstmF*. Gentag *-* omg ud. Slut omg med 1 km i
den øverste af de 2 lm. Hver omgang begyndes med 2 lm. Resten af omgangen hækles RstmB over
RstmB og RstmF over RstmF. Omgangen sluttes med 1 km i den øverste af de 2 lm.

Opskrift:
Slå 43 lm op i farve 4219 rød.
Hækl 1 stm i 3. m fra nålen og fortsæt med stm i alle lm - 42 stm. De to første lm tæller som en stm.
Saml arbejdet med 1 km i øverste m på 1. stm (= de to lm).
Hækl 2 lm (tæller som 1 RstmB), hækl 2 RstmB, hækl 3RstmF. Hækl skiftevis 3 RstmB og 3 RstmF
arbejdet rundt. Afslut med en km i øverste af de to lm.
Fortsæt ribmønster 5 rækker (i alt har du så hæklet 1stm række, 1mønsteretableringsrække og 5 rækker
– svarende til 7 rækker)
Hækl 3 rækker udelukkende med RstmB. Begynd hver række med 2 lm (svarer til 1 RstmB), og afslut
hver række med 1 km i 2. lm fra omgangens begyndelse.
Skift farve til 3511 pudder i forbindelse med den afsluttende km på 3. omgang. Se evt.
http://www.lutteridyl.dk/2012/02/vejledning-til-et-skarpt-farveskift-nar-du-haekler.html for
vejledning til et skarpt farveskifte.
Hækl 2 lm som start på næste omgang. Hækl 2 RstmB. Hækl 3 RstmF og 3 RstmB omgangen ud. Hækl
i alt 7 omgange i det etablerede mønster.
Hækl 3 omgange RstmB med udtagning til tommelfinger således:
De tre første RstmB på 1. omgang danner udgangspunkt for udtagninger til tommelfinger sådan her:
Hækl 1RstmB, hækl 1 alm. stm omkring mellemrum før næste RstmB (se billede), hækl den 'midterste'
RstmB, hækl 1 stm omkring mellemrum til 3. RstmB, hækl 3. RstmB (= en udtagning på hver side af
den midterste af de tre første RstmB). Dette gentages på de næste to omgange, så der i alt tages 6 m ud
over de tre omgange RstmB.

Nu skal der igen hækles i mønster skiftevis RstmB og RstmF.
Begynd første omg. med 2 lm og hækl i mønster, hvor de nye masker etableres i mønsteret.
Ved opstart af næste omgang springes 5 mønsterrapporter over for at etablere tommelfingeren (15m).
Der hækles videre rundt i mønster.

Ved næste omgang hækles 3 stm over den tråd, der er trukket for at lukke tommelfingerens masker fra
(se billede). På den måde opstår der ikke et hul mellem handske og tommelfinger. Maskerne hækles
som RstmB på de næste omgange. Der hækles i alt 7 omgange i mønster.

Dernæst hækles igen 3 omgange RstmB.
Handsken sluttes af med 1 omgang i etableret mønster.
Tommelfinger:
Dan en knude (med farve 3511 pudder) som når du begynder på et nyt hækleprojekt. Hækl to lm i
første m på tommelfingeren og fortsæt i mønster i reliefstm.
Hækl 3 runder i etableret mønster over tommelfingerens masker. Bryd garnet og hæft ender.
Hækl en vante til.
Finish:
Hæft ender.
Der hækles en omgang krebsemasker nederst på handsken i rødt. Se fx her hvordan:
http://www.garnstudio.com/video.php?id=35&lang=dk
Hvis du ønsker pynt med kirsebær på dine vanter, sys de på ved de tre rækker RstmB i rød.

Reliefstangmasker
Forfra
Når man hækler reliefmasker hækler man omkring stangen i stedet for ned i masken.

Slå 2 lm op. Stik nålen ind fra højre bag maskens stang og ud igen på venstre siden af stangen.
Slå om og træk garnet igennem. Nu er der 3 løkker på nålen.
Fortsæt nu som til en almindelig stangmaske – slå om og træk garnet igennem de to første løkker på
nålen, slå om og træk igennem de sidste to løkker på nålen.
Bagfra
Når reliefstangmasken hækles bagfra, skal du slå om, og stikke nålen fra højre ind fra bagsiden af
arbejdet omkring stangen og ud på bagsiden igen.

