OL-luen 2014 – Hakket
På denne versjonen av den populære luen, har vi brukt hakking.
Vi har valgt å lage den i Puno fra PT og en hakkekrok nr 6
Du kan justere størrelsen ved å benytte en tynnere hakkekrok, og/eller et tynnere garn.
Legg opp 80 lm og hakk til du har et stykke på 22-25 cm.
Nå felles det slik:
Hakk 8 m vanlig, og så 2 sammen (gjennom 3 i stedet for 2) – Fortsett ut omgangen, = 8 masker felt.
Hakk 1 omgang uten å felle.
På neste omgang hakker du 7 og 2 sammen omgangen ut = 8 masker felt.
Fortsett på samme måte med å felle 8 masker hver annen omgang til du har 16 masker igjen.
Neste omgang hakker du to sammen omgangen ut, og du har nå 8 masker igjen.
Hakk opp disse 8, klipp tråden og trekk den gjennom de gjenværende maskene.
Sy sammen luen i nakken.
Skift til litt tynnere heklenål (5), og hekle 2 omganger med fastmasker – rødt garn i nedre kant.
Fest trådene.

Dersom du ønsker, kan du lage OL ringene til dekor;
Her kan du bruke hvilket garn du vil som er litt tynt. Vi har brukt Sesia bomullsgarn, og heklenål nr 1.5
Lag 10 lm med rødt garn og sett i ring med kjedemaske. Hekle 20 fm rundt ringen. Klipp tråden og
trekk den gjennom siste maske.
Nå legger du opp 10 masker med grønn tråd, men før du setter de i ring, trer du enden gjennom den
røde ringen, slik at de blir kjedet sammen.
På samme måte kjeder du en sort ring sammen med den grønne, en gul ring sammen med den sorte,
og til slutt en blå ring sammen med den gule.
Bruk trådendene til å feste ringene sammen til OL-symbolet.

Lykke til!
Hilsen May

