...når du lige står og mangler en mønt til kundevognen

Opskrift til lille citron-mønt-pung
Materialer:
Havblik farve nr. 033
Blomsterfrø farve nr. 13
Knap ø. ca. 12 mm
Hæklenål nr. 2½ eller 3*
Nøglering
Hæklefasthed med hæklenål nr. 3:
10 fm x 10 rækker = 4 x 3,8 cm.
Jeg har brugt hæklenål nr. 3, men jeg hækler også
stramt. Hvis du hækler løst, skal du måske bruge
hæklenål nr. 2 eller 2½.

Den lille mønt-pung måler
4.5 cm i højden.
Forkortelser: lm = luftmaske, km = kædemaske, fm = fastmaske, hstm = halvstangmaske, stm = stangmaske, udt = udtagning
Citron, forsiden:
1. omg.: 6 fm i magic ring
2. omg.: 2 fm i hver m (= 12 m)
3. omg.: *1 fm, udt*, gentag fra *-* i alt 6
gange (= 18 m)
4. omg.: 2 fm, udt, 2 fm, udt, 2 fm, udt med
1 fm-1 stm-1 fm, 2 fm, udt, 2 fm, udt, 2 fm,
udt med 1 fm-1 stm-1 fm (= 26 m)
5. omg.: 3 fm, udt, 3 fm, udt, 3 fm, udt med
1 fm-1 stm– 1 fm, 3 fm, udt, 3 fm, udt, 2
fm, 8 lm, km i den første lm, 2 fm, udtagning med 1 fm-1 stm– 1 fm, 1 fm
6. omg.: 3 fm. Bryd garnet og lad en lang
ende hænge til montering.

Citron, bagsiden:
1-4. omgang hækles som ovenstående.
5. omg.: 3 fm, udt, 3 fm, udt, 3 fm, udt med
1 fm-1 stm– 1 fm, 3 fm, udt, 3 fm, udt, 4
fm, udtagning med 1 fm-1 stm– 1 fm, 1 fm
(= 34 m)

6. omg.: 3 fm. Bryd garnet og hæft garnender.
Montering:
Læg de to citron-skiver vrang mod vrang og
sy dem sammen med kastesting i den inderste maskelænke. Start fra den midterste maske øverst på citronen og sy omkring 25-26
masker (åbningen skal passe til din mønt). Overfor
luftmaske-trensen, på den anden citronskive, sys en knap på.
Hækl et blad til citronen og isæt en nøglering.
Blad: slå 8 lm op, hækl km i 2 lm fra nålen,
1 fm, 1 hstm, 1 stm, 1 hstm, 1 fm, 1 km, 2
lm. på den anden side af lm-lænken hækles:
1 km, 1 fm, 1 hstm, 1 stm, 1 hstm, 1 fm, 1
km. Bryd ikke garnet, men stik gennem den
midterste maske i toppen af citronen, slå
garn om nålen og træk igennem toppen og
løkken på nålen, hækl 13 lm. Bryd garnet
og sy lm-rækken og bladet fast på citronen.
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