
 

Gratis opskrift på to-farvet Halloween Græskar i stofgarn



 



 

Download PDF her

Her får du en gratis hækleopskrift på fine Halloween græskar, som er lavet i stofgarn! Opskriften
indeholder flere forskellige størrelser, men man vil altid kunne lave lige nøjagtig det antal masker
man ønsker – fremgangsmåden er den samme i sidste ende. Græskarret der hækles i rækker,
hækles udelukkende i bagerste maskeled. Der er brugt Infinity Hearts Ribbon stofgarn i opskriften,

Størrelse

Det lille græskar måler 37 cm i omkredsen og 13 cm højt,16 cm inkl. stilken.

Det mellem græskar måler 64 cm i omkredsen og 23 cm højt, 30 cm inkl. stilken.

Det store græskar måler 79 cm i omkredsen og 33 cm højt, 40 cm inkl. stilken.

Materialer

Hæklenål str. 6,00 mm
Fyldevat
Stoppenål til montering
Evt. maskemarkører og omgangstæller
Infinity Hearts Ribbon Stofgarn 27 Gul
Infinity Hearts Ribbon Stofgarn 28 Sennepsgul
Infinity Hearts Ribbon Stofgarn 11 Pistacie Grøn
Infinity Hearts Ribbon Stofgarn14 Flaskegrøn
Infinity Hearts Ribbon Stofgarn 09 Lysebrun

Garn- og fyld forbrug

Lille

35 gram Infinity Hearts Ribbon Stofgarn 11 Pistacie Grøn
60 gram Infinity Hearts Ribbon Stofgarn14 Flaskegrøn 
30 gram Infinity Hearts Ribbon Stofgarn 09 Lysebrun
200 gram Fyldevat

Mellem

115 gram Infinity Hearts Ribbon Stofgarn 27 Gul
180 gram Infinity Hearts Ribbon Stofgarn 28 Sennepsgul
30 gram Infinity Hearts Ribbon Stofgarn 09 Lysebrun
400 gram Fyldevat
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Stor

180 gram Infinity Hearts Ribbon Stofgarn 27 Gul
200 gram Infinity Hearts Ribbon Stofgarn 28 Sennepsgul
30 gram Infinity Hearts Ribbon Stofgarn 09 Lysebrun
800 gram Fyldevat

Forkortelser

fm - fastmaske

lm - luftmaske

km - kædemaske

Indt - indtagning (2 masker sammen)

Udt - udtagning (2 masker i samme maske)

Stgm - Stangmaske

Fremgangsmåde

Alle græskar er lavet på nål 6 og i Infinity Hearts Ribbon.

Farver: 27 Gul og 28 Senneps gul eller 11 Pistacie grøn og 14 Flaske grøn.

 

Græskarrende hækles i to farver, skiftevis lys og mørk. Start altid med den lyse farve, og lav
farveskiftet i den sidste vendemaske. På den måde bliver rækkerne skiftevis lyse og mørke, jeg
klipperne enderne af løbende – jeg lader dog en lang ende være tilbage på den sidste række, da den
bruges til at væve siderne sammen.

Ved rækken med fastmasker laves der 2 vendemasker, hvor der ved stangmaskerne kun laves 1.
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Lille græskar

Slå 21 lm med den lyse af farvene, skift til den mørke farve ved lm 22 (2 vendemasker)
Lav 20 stangmasker i bagerste maskeled, lav farveskift ved vendemasken - 1 lm
Lav 20 fastmasker bagerste maskeled, skift farve ved 2. vendemaske
Gentag til du har lavet 13 rækker af hver farve

Mellem græskar

Slå 36 lm med den lyse af farvene, skift til den mørke farve ved lm 37 (2 vendemasker)
Lav 35 stangmasker i bagerste maskeled, lav farveskift ved vendemasken - 1 lm
Lav 35 fastmasker i bagerste maskeled, skift farve ved 2. vendemaske
Gentag til du har lavet 20 rækker af hver farve



 

Stor græskar

Slå 51 lm med den lyse af farvene, skift til den mørke farve ved lm 52 (2 vendemasker)
Lav 50 stangmasker i bagerste maskeled, lav farveskift ved vendemasken - 1 lm
Lav 50 fastmasker i bagerste maskeled, skift farve ved 2. vendemaske
Gentag til du har lavet 27 rækker af hver farve

Når græskar ”stykkerne ”er lavet, skal det alle enderne bindes sammen – det gøres blot med et
råbåndsknob.

  



 

 

 

Derefter skal siderne væves sammen, her er det vigtigt, at man gør det, så det ligner resten af
græskarrets form.

Start i forreste maskeled på luftmaske rækken, og over i bagerste maskeled i den sidste række.
Forsæt sådan hele vejen ned, så vil vævningen få samme struktur som resten.

Nu skal enderne samles, så man får den runde form. Her skal der bruges dobbelt Ribbon, så der er
lidt stærkere, når man strammer til. Væv den dobbelte Ribbon garn hele vejen rundt, stram til og bind
enderne godt sammen.

Sørg for at fylde græskarret godt med fyldevat, så det får en god flot form.

Bund og stilk

Laves på nål 6 og i Infinity Hearts Ribbon.

Farve: 09 lysebrun

Bund

Lav 6 fm i en magisk ring (6)
Udt x 6 (12)
1 fm, udt x 6 (18)
2 fm, udt x 6 (24)
Afslut med en kædemaske i næste maske

Lad der være en lang ende, til at sy bunden på med.



 

  

Stilken

Lav 6 fm i en magisk ring (6)



 

6 fm i bagerste maskeled (6)
Lav 6 runder med fm (6) - tilpas evt. antal rækker efter græskarrets størrelse.
Udt x 6 i forreste maskeled (12)
1 fm, udt x 6 (18)
2 fm, udt x 6 (24)

Lad der være en lang ende, til at sy stilken på med. Fyld evt. 2 g Ribbon i toppen af stilken.
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