14-2012 – Filethæklet jakke i Mayflower Cotton 8/4.
Størrelse: S (M) L (XL) XXL
Overvidde: 100(104)107(110)114
Længde: Ca. 86(87)88(89)90 cm. incl. blondekant
Materialer:
11(12)13(14)15 ngl. Mayflower Cotton 8/4, grøn fv. 428
Hæklenål nr. 2½
Hæklefasthed: 24 stm x 11,5 rk = 10 x 10 cm.
Filethækling: Filethækling består af et net (skiftevis 1 stm og 1 lm), hvori der hækles motiver ved at udfylde de enkelte net-huller med 1
stm i stedet for 1 lm, dvs. at en gitter-rapport består af enten 2 stm eller 1 stm og 1 lm. Vend med 3 lm som erstatning for den 1. stm.
Der hækles efter det vedhæftede diagram. Bemærk: På størrelserne større end small skal der hækles flere gitter-rapporter i bredden
som vist i diagrammet. Ligeledes skal der på de samme str. hækles flere indtagninger i V-halsen (ikke indtegnet, men beskrevet
nedenfor).
Blondekant: Maskeantal delbart med 14 + 5.
1. rk: 10 fm, 1 picot (= 3 lm, 1 km i den 1. af de 3 lm), * 14 fm, 1 picot, gentag fra * og slut rækken med 9 fm.
2. rk: 2 lm, spring 1 m over, 1 stm, 1 lm, spring 1 m over, 1 fm, * 4 lm, spring 3 lm over, 1 fm i fm foran picoten, 5 lm, 1 fm i fm efter
picoten, 4 lm, spring 3 m over, 1 fm, 1 lm, spring 1 m over, 1 stm, 1 lm, spring 1 m over, 1 fm, gentag fra *.
3. rk: * 3 lm, 1 fm i stm, 3 lm, 1 fm i buen af 4 lm, 10 stm i buen af 5 lm, 1 fm i buen af 4 lm, gentag fra * og slut med 3 lm, 1 fm i stm, 2
lm og 1 fm i den sidste fm
4. rk: 3 lm, * 1 stm i fm, 1 stm + 1 lm i hver af de 10 stm, gentag fra * og slut med 1 stm i fm, 1 stm i den 1. af de 3 vende-lm
5. rk: 1 lm, * 1 fm, i stangmaskerne i buen af de 10 stm og lm hækles 3 fm, 1 picot, 2 fm, 1 picot, 2 fm, 1 picot, 3 fm, 1 fm i stm, gentag
fra * og slut med 1 fm i den 3. vende-lm.
Bemærk: Blondekanten hækles på til sidst.
Ryg og forstykke hækles samlet op til ærmegabene. Slå
243(251)259(267)275 lm op og hækl 1 rk. stm, idet den
første stm hækles i den 4. lm fra nålen og derefter 1 stm i
hver lm = 241(249)257(265)273 stm. Ved forkanterne
hækles dog 1 stm i hver af de yderste 3 stm hele vejen op.
Fortsæt lige op efter diagrammet. Bemærk, at de hvide,
lodrette felter angiver, hvor de ekstra masker er indføjet i
diagrammets bredde på str. (M) L (XL) og XXL.
Når der er hæklet 66 rækker, begynder indtagningerne til Vhalsen og samtidig deles arb. til ærmegab, hvor den sorte
”sidesøm”-streg krydses af en sort vandret streg.
Forstykker: Ved delingen i ærmegabet slås 1 ekstra m op,
så den yderste m i ærmegabet er 1 stm/3 vende-lm. I
ærmegabet hækles lige op og ved V-halsen tages 1 stm ind
på hver række. I begyndelsen af en række tages ind ved at
vende med 1 lm, hækl 1 kædemaske hen over den første
stm. Derefter hækles 3 lm som erstatning for 1. stm og 2 stm
til forkant. Se diagrammet. I slutningen af rækken tages ind til
V-halsen ved blot at undlade at hækle den sidste stm. Hækl
derefter 3 vende-lm og de 2 stm til forkanten. Hækl i alt
22(24)26(28)30 indtagninger ved halsen. Bemærk, at kun de
22 indtagninger på str. small er indtegnet i diagrammet. Der
fortsættes blot efter samme princip på de større størrelser.
Ryg: Hækl lige op i begge sider, til ærmegabene har samme
højde som på forstykkerne.
Sy skuldersømmene. Pas på, at der er lige mange
gittermasker, der mødes fra ryg og forstykke, så skulderen
bliver pæn og sømmen nærmest usynlig.

Ærmer: Hækles frem og tilbage og oppefra og ned. Begynd i
bunden af ærmegabet ved delingen med at hækle 4 lm, hækl
derefter gitter (1 stm + 1 lm) op langs ærmegabene i hver
række, så ærmets tilsætning passer ind i gitteret på ryg og
forstykke = 2 x 23(25)27(29)31 gitter-rapporter. Der skal blot
hækles gitter på ærmerne (dvs. ingen motiver). Tag 1 m ind i
begge sider på hver 4. række 9(9)9(10)10 gange, til der er
37(41)45(48) 52 gitter-rapporter tilbage (= 75(83)91(97)105
m). Hækl 1 rk. stm over alle m, idet der tages jævnt ind til
75(75)89(89)103 m. Hækl derefter en blonde som ovenfor
beskrevet.
Sy ærmerne sammen.
Blondekanter: Hækl en blonde forneden på jakken, idet der
på første række tages: 2 m ud fra 241 m til 243 m (8 m ind
fra 251 m til 243 m) 2 m ind fra 259 m til 257 m (6 m ud fra
265 m til 271 m) 2 m ind fra 273 m til 271 m.
Derefter hækles en blonde langs forkanterne, begyndende
langs siden på blonden forneden op langs V-halsen, langs
ryggens halskant og ned langs den anden forkant til og med
blonden på den anden side af jakkens nederste kant. På
første række tilpasses maskeantallet, så der er 11½
blondebue langs de lodrette forkanter, dvs. at der på første
række er en picot i hjørnet ved begyndelsen på V-halsen.
Fortsæt rundt omkring halsudskæringen, så der sluttes med
1 picot ved den anden side af V-halsen, så buerne mødes
pænt overfor hinanden. Slut langs den anden lodrette forkant
på samme måde som på den første. Hækl blonden færdig.
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