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3x3 julehjerte
Garn
For at hækle det lille julehjerte skal du udelukkende bruge bomuld 8/4. Du kan
bruge det mærke du foretrækker, men jeg har brugt Infinity Hearts Rose 8/4. Der
skal bruges ca. 2 g af hver farve.

Hæklenål
Str 2,0 mm
Hvis du er vandt til at bruge en anden størrelse hæklenål kan du sagtens gøre dette,
men garnmængde og størrelse kan variere. Tjek evt hæklefasthed.

Hæklefasthed
10 cm = 24 masker (fastmasker) 
Hvis du har brug for flere masker på 10 cm, så skift til en mindre hæklenål. Hvis du har brug for
færre masker på 10 cm, så skift til en større hæklenål.

Masker og forkortelser
- fm: Fastmaske
- km: Kædemaske
- lm: Luftmaske
- fm-udt: Fastmaske udtagning (2 fm i samme m)
- *...* x?: Det der står mellem stjernerne (*) gentages det antal gange der er angivet
af spørgsmålstegnet
- Omg: Omgang
- Rk: Række
- (x): Tallet i parentesen angiver hvor mange masker der skal være efter endt omg/rk
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3x3 julehjerte
Julehjertet består af to ens dele, som er flettet sammen som et almindeligt
julehjerte, samt en hank.

     VIDEO
      Jeg har lavet en video hvor du kan se hvordan julehjertet laves fra start til slut!
      https://youtu.be/wZxXllI5q00

Hjertet
Der skal bruges 2 stk af denne del, en i rød og en i hvid (eller de farver du ønsker).

Der hækles ikke i spiral – hver omg afsluttes med 1 km i første fm efterfulgt af 1 lm.
OBS: Ved start af en ny omg skal den første fm altid hækles i samme m som der
hvor du lavede en km for at afslutte forrige omg!
I opskriften er der nogle gange gentagelser, inde i andre gentagelser. Dette er
angivet med hhv. klemmer […] og stjerner *…*. Eksempelvis er [*1 fm, 1 fm-udt* x2,
3 fm] x2 det samme som: *1 fm, 1 fm-udt, 1 fm, 1 fm-udt, 3 fm* x2.

Omg 1: 35 lm, Spring over første lm, 3 fm i samme lm, 32 fm i lm, 3 fm i den sidste
lm, 32 fm i modsatte side af lm-kæden (70)
Afslut omg 1 ved at lave 1 km i den første fm og 1 lm.

Omg 2: *3 fm-udt, 32 fm* x2 (76)
Afslut omg 2 ved at lave 1 km i den første fm og 1 lm.

Omg 3: [*1 fm, 1 fm-udt* x3, 32 lm] x2 (82 inkl lm)
Afslut omg 3 ved at lave 1 km i den første fm og 1 lm.

Omg 4: [*1 fm-udt, 2 fm* x3, 32 fm i lm] x2 (88)
Afslut omg 4 ved at lave 1 km i den første fm og 1 lm.

Omg 5: *3 fm, 1 fm-udt* x3, 35 fm, 1 fm-udt, *3 fm, 
1 fm-udt* x2, 32 fm (94)
Afslut omg 5 ved at lave 1 km i den første fm og 1 lm.

Omg 6: [*1 fm-udt, 4 fm* x2, 1 fm-udt, 36 fm] x2 (100)
Afslut omg 6 ved at lave 1 km i den første fm og 1 lm.

Omg 7: *5 fm, 1 fm-udt* x3, 37 fm, 1 fm-udt, *5 fm, 1 fm-udt* x2, 32 fm (106)
Afslut ved at klippe garnet over, og lav en usynlig afslutning.

Hver del skulle gerne se ud som på billedet ovenfor til højre.
Fold nu de to dele, og flet dem som et almindeligt julehjerte. 
Du kan evt give den en lille klat lim eller sy den sammen i 
hjørnerne for at alt bliver hvor det skal. 
(billede af det flettede hjerte på næste side)
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Hanken
Hanken kan du nemt tilpasse i længde og bredde hvis du ønsker det. Hvis den skal
være kortere eller længere skal du blot starte med færre eller flere lm, og hvis den
skal være brede kan du blot lave flere rækker med fastmasker. Den hank der er
brugt på billederne er som følger:

Start med 31 lm.
Rk 1: Spring over første lm, 30 fm i lm (30)
Rk 2-3: 1 lm til at vende med, vend arbejdet, fm rækken ud (30)
Afslut ved at binde et par knuder på de to ender, eller brug enderne til montering af
hanken.

Sy eller lim hanken fast på indersiden af hjertet.

Dit lille julehjerte er nu færdigt!

Følg gerne med på de sociale medier og del gerne dit resultat med mig på 
Instargram: @niahs_kreative_verden eller Facebook: Niah Design
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