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2015/8 HÆKLET JAKKE MED HÆTTE I EASY CARE
Str.: 0/3 – 3/6 – 9/12 – 18/24 mdr
Brystvidde: 47 – 53 – 58 – 64 cm
Hel længde: 25 – 28 – 32 – 35 cm
Garnforbrug: 4 – 4 – 5 – 5 ngl
Hæklenål nr: 4 mm
Tilbehør: 5 (6) 7 (8) knapper, samt en pelskvast.
Strikkefasthed: 26 m i mønster på hæklenål nr. 4 = 10 cm.

Ryg og forstykker: Slå med hæklenål nr. 4,
126(140)154(168) lm op, vend, og hækl 1 fm i 4. m
fra nålen, *1 lm, spring 1 m over, 1 fm* gentag fra *
til * rækken hen = 124(138)152(166) m. 2. rk: 2 lm, 1
fm rundt om lm fra forrige rk, *1 lm, spring 1 m over,
1 fm rundt om lm fra forrige rk*, gentag fra * til * rk
hen. Fortsæt med 2. rk resten af arb. Når arb måler
15(17)19(21) cm deles arb.
Venstre forstykke: Hækl videre over de første
31(34)38(41) m til arb måler 25(28)32(35) cm.
Ryggen: Hækl over de næste 62(70)76(84) m til arb
måler 25(28)32(35) cm.
Højre forstykke: Hækles som venstre.
Skuldersømmene: Sy de yderste 12(14)16(18) m
sammen i begge sider.
Hætten: Hækl over ryg og forstykkerne =
76(82)88(96) m. Hækl 2 cm lige op. Sæt et mærke
midtbag, og hækl 1 udtagning på hver side af denne
= hækl 2 gange ned i samme lm, med 1 lm imellem.
Gentag denne udtagning på hver 6. rk i alt 5 gange.
Fortsæt lige op til hætten måler 20(21)22(23) cm.
Fold hætten på midten og sy den sammen.

Ærmer: Slå på hæklenål nr. 4, 42(44)46(48) lm op,
vend, og hækl 1 fm i 4. m fra nålen, *1 lm, spring
1 m over, 1 fm* gentag fra * til * rækken hen =
40(42)44(46) m. 2. rk: 2 lm, 1 fm rundt om lm fra
forrige rk, * 1 lm, spring 1 m over, 1 fm rundt om lm
fra forrige rk * gentag fra * til * rk hen Fortsæt med 2.
rk resten af arb. Men på 5. rk hækles 1 udtagning i
begge sider, igen ved at hækle 2 gange ned i sammen lm, med 1 lm imellem = 4 m taget ud. Gentag
denne udtagning på hver 6. rk til der er 52(58)64(70)
m. Fortsæt lige op til arb måler 18(19)20(22) cm.
Hækl endnu et ærme magen til.
Montering og kant: Sy ærmerne sammen og sy
dem i ærmegabene.
Med hæklenål nr. 4, hækles 3 rk fm rundt langs forkanter og hætte, men på 2. rk hækles 5(6)7(8) knaphuller langs højre forkant = piger, venstre forkant =
drenge. Det nederste ca. 1,5 cm inde og det øverste på højde med skuldersømmen, de andre jævnt
fordelt. 1 knaphul hækles således: 2 lm, spring 2 fm
over. På 3. og sidste rk hækles 2 fm i alle knaphullerne.
Sy knapper i og sy pelskvasten på hætten.

