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Julen 2019 

Snefnug 3 

Mønstret indeholder arbejdstegninger med forslag til 6 variationer. 

Diameter: ca. 10,5 cm 

Tråd:   Venus Cotton (svarer til K80) 

 DMC Diamant (sølv) 

Antal par:   5 par  
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Symboler

Fremgangsmåde: 

Snefnugget kniples som et bånd. Der drejes undervejs, og hækles sammen de steder hvor båndet krydser 

sig selv. (De vejledninger herunder vedrørende hulslag og sammenhæklinger) 

Der sættes op som vist på arbejdstegningerne og hækles i opstartsløkkerne ved afslutning. 

Modellerne kan med fordel afsluttes med hjælpetråde. 

Kniplingen stives inden den tages af brættet. 

Alle modeller kniples på samme prikkebrev. Variationerne består i brug af metaltråd og forskellige slag i 

båndet. 

Nål til opstart 

Støttenål 

Halvslag 

Lærredsslag 

Helslag 

Ekstra snoning, en snoning pr streg 

Indlægstråd som kædesting (se vejledning side 3) 

Hulslag, kryds, sno, sno, kryds. Nålen bruges flere gange 

Picot (Se vejledning side 4) 

Sammenhækling 
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Forklaringer til arbejdstegningen/prikkebrev: 

Snefnug
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Snefnug
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Ved de røde pile laves hulslag og nålen bruges 

2 gange. Nålen fjernes når næste nål i samme 

side er sat og kantparret trækkes pænt til.  

Ved de blå pile hækles der i det allerede 

kniplede bånd. Der kan med fordel laves 

en ekstra snoning ved disse nåle. 
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Arbejdstegning: 

2 1

Snefnug
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A  

2 1

Snefnug
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D 

2 1

Snefnug
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B  

2

1

2

Snefnug
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C  

Snefnug
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Snefnug
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Opsætning og forslag til variation af båndet: (Gule tal er forslag til placering af metaltråd) 

1

Snefnug
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E 11 2

Snefnug

© Birkely

F 

I modellen med sølvtråd i kanterne har jeg kun brugt et 

hvidt par i båndet. Der er altså kun brugt i alt 4 par. 
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Picot med to tråde 
Denne type picot kaldes også for Tønderpicot. 

En picot fremstår som en lille ring af tråde på den færdige knipling.  

Herunder har de to tråde fået hver sin farve så de er lidt lettere at følge. 
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Parret som picoten skal laves med snos et passende antal gange, afhængigt af 

trådtykkelse. Der skal laves snoninger nok til at trådene er pænt snoet uden at 

klumpe sammen. Kniples der med K80 er 7-9 snoninger passende. Der laves 

altid en ekstra snoning når der arbejdes i højre side, da der forsvinder en sno-

ning i processen. 

Nålen føres op mellem trådene i parret fra undersiden og spidsen føres over 

den yderste tråd i parret 
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Nålen ”rejses op” og sættes i prikken. Tråden ligger nu omkring nålen med 

enden nederst på indersiden af nålen. 

Der trækkes nu forsigtigt i den yderste pind så snoningen trækkes omkring 

nålen. 

 

© Birkely

Samtidig føres den inderste tråd i parret omkring nålen. Dette gøres med uret 

i højre side og mod uret i venstre side. Altså ud og bagom nålen. 

Træk trådene til så snoningen ligger pænt omkring nålen. 
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Slut af med at lave en enkelt snoning på parret. 

- Ingen Titel -

Kædesting laves med 2 par indlægstråd og gang-

parret. 

Der kniples frem til indlægstrådene. Med den 

hånd der er på samme side som gangparret løftes 

de to midterste pinde med indlægstråd. Med den 

modsatte hånd føres gangparret mellem de to 

liggende indlægstråde og de to der er løftet. Til 

sidst lægges de to pinde med indlægstråd på 

ydersiden af de to andre indlægstråde. 

 

Kædesting: 
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5 cm

5 cm

- Ingen Titel -
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Snefnug
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Prikkebrev: (prikkebrevene er ens men der var plads til to på siden) 

Snefnug
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