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Download PDF her

Her får du en gratis opskrift på et babytæppe i wave mønster. Tæppet er designet af lagermanden
hos Rito, som ikke kunne lade den bløde merinould være. Du kan både hækle babytæppet i Drops
Baby Merino, men også i den fantastisk bløde Infinity Hearts Baby Merino uld. Vi tager udgangspunkt
i at der bruges Infinity Hearts Baby Merino i opskriften, men vælger du at bruge Baby Merino fra
Drops, skal du bruge samme mængde. 

Størrelse

 ca. 100 x 70 cm
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Materialer

Infinity Hearts Baby Merino. Indeholder 100 % Merinould Løbelængde 50 g = ca. 170 m.

Garnforbrug: 

4 x Farve 02 Mørkegrå

4 x Farve 03 Grå

4 x Farve 15 Gammelrosa

4 x Farve 20 Lyng

Hæklenål: 3,00 mm

Øvrige materialer:

Stoppenål
Saks

Forkortelser

lm = luftmaske
stgm = stangmaske
Udt. – udtagning, hækl 2 stangmasker i samme maske
Indt. – indtagning, hækl 2 stangmasker sammen

Fremgangsmåde

1. Start med at slå 154 eller 168 lm op, alt efter hvor fast du hækler. Lav to lm mere til at vende
med.

2. Begynd med at lave *1 udt. Hækl 4 stgm, lav 2 indt og derefter 4 stgm og 1 udt.* Gentag
sektionen mellem * resten af rækken. Vend med 2 lm.

3. Gentag trin 2 til du har 4 rækker.
4. Skift her farve og gentag trin 2 og 3.
5. Når du har 31 farver/farveskift skulle tæppet gerne være ca. 1 meter lang og 70 cm bredt.

Hæft enderne inden kanten laves.
6. Kanten er lavet i fm og startes i det ene hjørne. Følg mønsteret i enderne som beskrevet i trin

2, mens kanterne laves så de ikke bliver for stramme. Kør rundt to gange og hæft.
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