
Bohème Velvet (“double”).

Bohème Velvet (“double”).

Opskrif ter 
Moss Stitch Kurve
med PU læderbunde

Universale opskrifter 
for PU læderbunde.

Garnforbruget afhænger af størrelse på bund 
og ønsket højde på kurven.

Garnforbrug - hæklet med to tråde.
F.eks. base D 20 cm x H 8 cm/150 g
F.eks. base D 17 cm x H 8 cm/100 g

Hæklet med to tråde: 8 dfm og 7 fm/10 cm.
Hæklenål: 4,0 - 4,5 mm.

Hæklet i Go handmades Bohème Velvet “double” - et delikat og super blødt topkva litets velourgarn: 100% Polyester, 50 g/70 m.

kvalitetsdesign i en unik stil
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FORKORTELSER OG FORKLARINGER
km  kædemaske.
fm  fastmaske.
dfm  dyb fastmaske.
bml  bagerste maskeled.
*...*  Det, der står imellem, gentages 

igennem omgangen/rækken.

NB!
Når man hækler rundt i spiral, er der 1 maske 
”tilovers” i hver omgang - det gør at mønste-
ret fremtræder forskudt, som det skal.

Hæklenål: 4,0 - 4,5 mm

Hæklefasthed:
Siderne: 8 dfm og 7 fm på 10 cm

! Kurvene er hæklet 
med to tråde.  
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Kurve med runde PU læderbunde
Det er enkelt at hækle fra Go handmades runde bunde. 

1.)   Der startes på et vilkårligt sted med 1 fm i det første hul,  
derefter 2 fm i de resterende huller.  
Når der er hæklet hele vejen rundt, afsluttes med 1 km i første fm (den der startes ud med).

Siderne:
Herfra arbejdes der i spiral.

2.)   fm bml.      
3.)    *1 fm, 1 dfm*.     
4.)    *1 dfm, 1 fm*.     
Gentag række 3 og række 4 skiftevis til den ønskede højde på kurven.  
Afslut med 2 eller flere omgange fm.     

Klip og hæft trådenderne. 
Kurven er færdig.

Kurve med firkantede PU læderbunde
Det er også enkelt at hækle fra Go handmades firkantede bunde. 

1.) Der startes på et vilkårligt sted på en af siderne med 1 fm i det første hul, 
 derefter 2 fm i resterende sidehuller, og i ét hul i hvert hjørne laves der 3 fm. 
 Når der er hæklet rundt, afsluttes med 1 km i første fm (den der startes ud med).

Siderne:
Herfra arbejdes der i spiral.

2.) fm i bml.     
3.) *1 fm, 1 dfm*.     
4.) *1 dfm, 1 fm*.     
Gentag række 3 og række 4 skiftevis til den ønskede højde på kurven.  
Afslut med 2 eller flere omgange fm.     

Klip og hæft trådenderne. 
Kurven er færdig.



Bohème Velvet (“double”).

LO
T2

01
92

70
8

I Go handmades 
store kollekt ion af 
t il behør t il kurve, 

finder du alt t il kurvens 
finish – labels, remme, 
skruenitter, skrue-

 trækker, osv.

kvalitetsdesign i en unik stil


