Hakket pannebånd
av
Marianne G – marianne2no@gmail.com

På bildet har jeg brukt 8 mm. hakkekrok og
Dobbelt tråd med Dale Freestyle garn.
Hvis du ikke har hakket før, så har jeg laget en liten innføring i hakking som også ligger i bloggen
min (http://marianneg.typepad.com/mariannes_dagbok/2006/06/innfring_i_hakk.html )
Innledning: Dette er en variant av flat hakking med en krok. Pannebåndet er hakket på langs som ett
rektangel og heklet sammen til slutt. Pannebåndet kan lages med ønsket tykkelse på garn og
hakkekrok. Det er bare å tilpasse maskeantallet etter ønsket høyde og bredde. Tallene i oppskriften
er tilpasset en herrestørrelse med min hakkefasthet. Dette arbeidet er så smalt at det også er mulig å
bruke en vanlig heklenål. I så fall kan det være lurt å sette på en strikk i enden slik at maskene ikke
glir av
Legg opp løst 11 luftmasker. (eller det antallet masker som trenges for å få ønsket høyde på
pannebåndet. Antallet masker skal være ett ujevnt tall)
1. omgang: Oppmaskingsrad (OR) Stikk hakkekroken i 2. luftmaske fra kroken, kast og dra tilbake.
* Stikk kroken i neste luftmaske, kast og dra tilbake* Gjenta fra * til * ut omgangen. (10 masker på
kroken)
Nå kommer avmaskingsraden: (AR) Gjør ett kast og dra tråden igjennom 1 maske på kroken. Dette
er venstre kantmaske. * Kast og dra igjennom 2 masker*
Gjenta fra * til * til du har igjen 1 maske på kroken. Dette er høyre kantmaske og 1.maske på neste
omgang.
2. omgang: OR- Stikk kroken inn mellom høyre kantmaske og neste loddrettmaske (under 1.
vannrettmaske) kast og dra tilbake. * Stikk kroken inn mellom de to neste loddrettmaskene, kast og
dra tilbake* Gjenta fra * til * ut omgangen. Stikk kroken i gjennom venstre kantmaske, kast og dra
tilbake. Du har nå 11 masker på kroken.
AR: Kast og dra igjennom 1 maske. * Kast og dra igjennom 2 masker på kroken* Gjenta fra * til *
til du har 1 maske igjen på kroken.
3. omgang: OR – Hopp over det første mellomrommet og stikk kroken inn i mellom 2. og 3.
loddrettmaske. Kast og dra tilbake. * Stikk kroken i mellom de to neste maskene, kast og dra
tilbake* Gjenta fra * til * fram til nest siste mellomrom. Hopp over det siste mellomrommet, stikk
kroken igjennom venstre kantmaske, kast og dra tilbake. Du har nå 10 masker på kroken.
AR: Mask av som på forrige omgang.

Nærbilde av arbeidet

Fortsett å veksle mellom 2. og 3. omgang til pannebåndet har ønsket omkrets. Når du skal felle av,
så gjøres det på omgang nr 3.
Gjør slik: I stedet for å samle maskene på kroken, så felles det av med løse kjedemasker. Dvs. at du
stikker kroken inn i mellom 2. og 3. loddrettmaske, kaster og drar tilbake. Dra så denne masken
igjennom den første. Stikk så kroken inn i neste mellomrom, kast og dra tilbake. Dra så denne
masken igjennom den forrige. Forsett slik omgangen ut, stikk kroken igjennom venstre kantmaske,
kast og dra tilbake, dra denne masken igjennom den forrige, klipp av tråden og dra den igjennom
masken.
Montering: Fest alle tråder. Brett pannebåndet dobbelt rette mot rette. Hekle kantene sammen med
kjedemasker i de innerste maskeleddet. Dvs. leddet på hver maske om er inn mot midten. Husk å
hekle løst.
Hvis du ikke har brukt teknikken for å få pene kanter på begge sider av arbeidet (se Innføring i
hakking,) så kan du hekle en omgang med kjedemasker på den venstre siden av arbeidet – sett fra
retten.
Har du spørsmål eller kommentarer til denne oppskriften, så send meg gjerne en e-post.

