1603
Str:

XS/S

Overvidde-model: 77
Hel længde:
51

(M)

L

(XL)

(89)
(52)

100
53

(111) cm
(54) cm

Garn:

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

Garnforbrug:

1
1
1
1
1

Hæklenål:

Nr. 3½ og 4.

Knapper:

Cirka 6 knapper.

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

2
1
1
1
1

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

ngl. army fv 3
ngl. sand fv 2
ngl. koral fv 6
ngl. pudder fv 5
ngl. gråblå fv 8

Hæklefasthed:
3½ mønsterrapporter måler 10 cm i bredden.
Det er nødvendigt at overholde hæklefastheden for at opnå de samme mål som i opskriften.
Mønster:
1. mønster-rk: 1 stm i 4. lm fra nålen, * spring 2 lm over, 5 stm i næste lm, spring 2 lm over, 1 stm i
hver af de næste 2 lm *. Hækl fra * til * til de sidste 3 lm, spring 2 lm over, 3 stm i sidste lm.
2. mønster-rk: Vend med 3 lm, 1 stm mellem 1. og 2.stm, * 5 stm mellem de to enkelte stm, 1 stm
mellem 2. og 3. af de næste 5 stm, 1 stm mellem 3. og 4. af de samme 5 stm *. Hækl fra * til * rk hen,
slut med 3 stm mellem sidste stm og vende-lm. Vend med 3 lm.
Gentag 2. mønster-rk arbejdet igennem.
Ved halsudskæringen for og bag bruges disse betegnelser:
Start-vendemønster: 3 lm, 1 stm mellem 1. og 2. stm.
Slut-vendemønster: 3 stm mellem sidste stm og vende-lm.
Mønsterrapport: Teksten mellem * og * på 2. mønster-rk.
Striber: 1 rk pudder, 1 rk army, 1 rk sand, 1 rk gråblå, 1 rk koral.
Ryg: Hækl 98 (112) 126 (140) lm lidt løst med hæklenål nr. 4 og pudder. Fortsæt i mønster og striber
med hæklenål nr. 3½. Når arbejdet måler 50 (51) 52 (53) cm, deles til halsudskæring således: Hækl
start-vendemønster + 4 (5) 6 (7) mønsterrapporter (= hækl 4 (5) 6 (7) gange fra * til * på 2.
mønsterrk) + hækl slut-vendemønster. Vend og hækl 1 km i hver af de 7 første m, så der tages 1
mønsterrapport ind mod halssiden, fortsæt rk hen med: Start-vendemønster + 3 (4) 5 (6)
mønsterrapporter + slut-vendemønster. Vend og hækl 2 rk mønster magen til den forrige. Luk af.
Hækl den anden skulder magen til den første, idet der tælles ud, hvor mønsteret skal begynde, for at
der på 1. rk kan hækles start-vendemønster + 4 (5) 6 (7) mønsterrapporter + slut-vendemønster.
Vend og hækl 3 rk mønster således: Start-vendemønster + 3 (4) 5 (6) mønsterrapporter + slutvendemønster. Luk af.
Venstre forstykke: Hækl 49 (56) 63 (70) lm lidt løst med hæklenål nr. 4 og pudder. Fortsæt i
mønster og striber med hæklenål nr. 3½. Når arbejdet måler 30 (31) 32 (33) cm, hækles
halsudskæring. Begynd ved sidesømmen og hækl således: Hækl start-vendemønster + 4 (5) 6 (7)

mønsterrapporter + slut-vendemønster. Vend og fortsæt i mønster og striber, men tag i alt 1 mønster
ind mod halsudskæringen i løbet af de næste 3 rk. Skulderen har nu samme bredde som ryggens
skulder. Hækl lige op til arbejdet har samme højde som ryggen. Luk af.
Højre forstykke: Hækles som venstre, blot spejlvendt. Når halsudskæringen skal begynde, sættes
næste stribefarve til med 1 km i samme afstand fra forkanten som 1. rk af halsudskæringen sluttede
på venstre forstykke. Derpå hækles start-vendemønster + 4 (5) 6 (7) mønsterrapporter + slutvendemønster. Vend og fortsæt i mønster, idet der i løbet af de 3 næste rk, tages i alt 1 mønster ind
mod halsen, så arbejdet nu har samme bredde som ryggens skulder. Hækl lige op til arbejdet har
samme højde som ryggen. Luk af.
Montering: Sy skuldersømmene. Sy sidesømmene, men lad de øverste cirka 18 (19) 20 (21) cm stå
åben til ærmegab. Hækl langs kanterne med hæklenål nr. 3½ og army: Gør tråden fast med 1 km
nederst på venstre forkant, hækl fm rundt langs nederste kant, forkanter og halsudskæring. Nederst
og i nakken hækles cirka 7 fm for hvert mønster. Langs forkanterne hækles cirka 2 fm ud for hver rk,
og på forstykkernes halsudskæring hækles fm med samme tæthed som dette. Luk omg med 1 km i
første fm. Næste omg, muslingekant: *Spring 2 m over, 7 stm i næste m, spring 2 m over, 1 fm i
næste m*. Hækl fra * til * omg rundt, men langs højre forkant hækles samtidig cirka 6 knaphuller. Der
hækles et knaphul i midten af cirka hver anden musling. Et knaphul hækles ved at erstatte den
midterste af de 7 stm med 3 lm.
Hækl samme kant langs hvert ærmegab. Sy knapper i.

