
 

 

 

Hæklet spencer 

 

Størrelse: 1 (2) 4 år 

Overvidde, bærestykke: 40 (44) 48 cm 

Længde til ærmegab: 31 (33) 36 cm 

Hel længde, med krydsede seler: ca 42 (45) 50 cm 

Garn: Cewec Linea  

(34 % hør, 29 % bomuld, 37 % viscose, 50 g = 215 m) 

Garnforbrug: 3 (4) 5 ngl farve 69 koral  

Hæklenål: Nr. 31/2 

Knapper: 3 stk a 15 mm Ø 

Hæklefasthed: 23 m x 32 rk = 10 x 10 cm i fm 
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Nederdel: Slå 185 (201) 225 lm op og vend med 1 lm. 

Fortsæt med fm og vend hver række med 1 lm. 

Hækl lige op til arb måler 28 (30) 33 cm. 

Indtagnings rk: 1 fm, (spring 1 fm over, 1 fm) rk ud = 93 (101) 111 m. 

Bærestykket: Hækl 2 (3) 3 cm lige op. Hæft. 

Smækken: Spring 26 (28) 31 m over, hækl 41 (45) 49 fm, vend med 1 lm. 

Hækl fm over disse masker, idet der hækles 2 fm sm i hver side på hver rk 3 (4) 5 gange = 35 (37) 39 m. 

Hækl Lige op til hele bærestykket måler 5 (6) 7 cm. Slut med en vrangside rk. 

Halsudskæring, venstre: Hækl 11 (12) 13 fm og vend med 1 lm. 

Hækl 2 fm sm i halssiden på hver rk 3 (3) 3 gange = 8 (9) 10 m.  

Strop: Hækl fm ca 25 cm lige op over disse 8 (9) 10 m. Hæft. 

Halsudskæring, højre side: Spring 13 (13) 13 m over, hækl 11 (12) 13 fm og vend med 1 lm. 

Hækl siden færdig som venstre side og hækl stroppen. Hæft. 

Montering: Sy nederdelen sammen, undtagen de øverste 5-6 cm, så der dannes en slids. Sæt et mærke  

i hver side i kanten på bærestykket, 3 cm fra slidsen til knaphuller. 

Kant: Begynd nederst i slidsen. Fra retten hækles 1 rk fm langs slidsen, 1 lm i hjørnet, 4 fm, 3 lm 

(knaphul), spring 3 fm over, fortsæt langs bærestykket, selerne og videre langs bærestikket til  

2 m før mærket, 3 lm (knaphul), spring 3 fm over, fortsæt bærestykket ud, 1 lm i hjørnet, 2 fm, 3 lm 

(knaphul), spring 3 fm over, fortsæt langs slidsen. Hæft. 

Sy en knap på bærestykket i slidsen ud for knaphullet.  

Knapperne på selerne skal sys på ca 5-6 cm fra kanten.  

Selerne skal krydses på ryggen, så prøv spenceren på barnet og marker knappens placering. 

 

 

 

 

 


