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INFORMATION
Opskriften på LUX Coaster og LUX Placemat er egentlig blot en cirkel. Det smukke mønster kommer
frem ved at lave halve stangmasker i den 3. løkke. Dette giver den fine spiral og gør arbejdet enormt
lækkert og elastisk. Hvis du ikke kender denne metode, har jeg prøvet at lave en god vejledning
bagerst i opskriften med billeder. Alle masker i denne opskrift hækles i den 3. løkke og ikke på den
vanlige måde, som man normalt gør. Du afslutter ikke omgangene med fx en kædemaske, og du starter
ikke omgangene med luftmasker. Du hækler blot videre.
Alle udtagninger sættes forskyd for at undgå et meget kantet resultat.
Det er en rigtig god idé at have en maskemarkør til at placere i din omgangs sidste maske.
Det kan være rigtig svært at se, hvor sidste omgang sluttede, når du kommer dertil.
Flyt derfor altid din markør til den sidste maske, inden du starter på næste omgang.

MATERIALER
Jeg anbefaler det lækre Catona fra Scheepjes til denne opskrift. Det
giver det bedste resultat.
Scheepjes Catona findes et i bredt farveudvalg og kan købes hos
www.littlebugz.dk
•
•

Ca. 10g Catona til LUX Coaster
2 nøgler Catona til LUX Placemat

Både LUX Coaster og LUX Placemat laves med nål 3.

FORKORTELSER
•
•
•
•
•
•
•

O = Omgang
(…) = Antal masker, når omgangen er færdig
[…] = Gentages x-antal gange, som vil være oplyst
Km = Kædemaske
Fm = Fastmaske
Hstgm = Halvstangmaske
Udt = Udtag / 2 masker i 1
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COASTER
ALLE MASKER LAVES I DEN 3. LØKKE. VEJLEDNING TIL DETTE KAN SES PÅ SIDE 5.

O1: Lav 9 hstgm i en magisk ring.
Alternativt kan du lave 2 luftmasker og lave 9 hstgm i
den 2. maske fra nålen.
O2: [udt] x9 (18)
O3: [udt, 1 hstgm] x9 (27)
O4: [udt, 2 hstgm] x9 (36)
O5: [udt, 3 hstgm] x9 (45)
O6: 2 hstgm, [udt, 4 hstgm] x8, udt, 2 hstgm (54)
O7: [udt, 5 hstgm] x9 (63)
O8: 3 hstgm, [udt, 6 hstgm] x8, udt, 3 hstgm (72)
O9: Lav 1 fm og efterfølgende 1 km
Bryd garnet og hæft enderne på bagsiden.
Din coaster er nu færdig.
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PLACEMAT
ALLE MASKER LAVES I DEN 3. LØKKE. VEJLEDNING TIL DETTE KAN SES PÅ SIDE 5.

Du forsætter fra O8 i opskriften på Coaster og laver nu næste omgang.
O9: [udt, 7 hstgm] x9 (81)
O10: 4 hstgm, [udt, 8 hstgm] x8, udt, 4 hstgm (90)
O11: [udt, 9 hstgm] x9 (99)
O12: 5 hstgm, [udt, 10 hstgm] x8, udt, 5 hstgm (108)
O13: [udt, 11 hstgm] x9 (117)
O14: 6 hstgm, [udt, 12 hstgm] x8, udt, 6 hstgm (126)
Forsæt efter denne princip, hvor du øger hver omgang med 9 masker, til du har 270 masker på den
sidste omgang. Dette har du, når du har 28 masker mellem hver udtagning.
O30: Lav 1 fm og efterfølgende 1 km
Bryd garnet og hæft enderne på bagsiden.
Din placemat er nu færdig.
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VEJLEDNING
Her kan du se, hvordan du hækler i den 3. løkke. Den 3. løkke sidder bagpå dit arbejde.
Nålen på billedet indikerer de masker, som man normalt ville hækle i, hvis man lavede almindelige
masker. Hæklenålen viser, hvilken maske du skal hækle i. Denne maske sidder på bagsiden af dit
arbejde. Det er denne maske, som du skal hækle i gennem hele opskriften.

På dette billede kan du tydeligt
se den 3. løkke, som er
markeret med hæklenålen.
Du ser denne, hvis du vender
dit arbejde om. Det er derfor
vrangen/bagsiden, som du ser.
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TILLYKKE
LUX Coaster/Placemat er nu færdig!
Tak fordi du valgte at kaste dig ud i en af mine opskrifter.
Jeg vil blive rigtig glad, hvis du vil dele dit resultat på sociale medier.
Gør gerne dette med #luxkreativ og #luxcoaster eller #luxplacemat, så jeg kan finde dem.
Jeg glæder mig til at se dit resultat.
Sofie Nygaard
LUX Kreativ

6

