Johanna Juletrøje
No. 1003-184-9447

Materialer:
Hæklenål nr. 5
13 (14) 15 nøgler Soft Alpaca, Deep Red 10
1 nøgle Super Kid Silk, Gran 24
1 rest Mayflower Kid Silk, Gul 04
1 rest Mayflower Kid Silk, Brun 09
Køb garnet til opskriften her:
http://shop.hobbii.dk/johanna-juletroeje
Størrelse:
S (M) L
Bredde: ca. 42 (45,5) 49 cm
Længde: ca. 62 cm
Ærmelængde: ca. 48 cm
Hæklefasthed:
5½ firkant x 5½ firkant = 10x10cm
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Forkortelser:
lm: luftmaske
km: kædemade
fm: fastmaske
hstm: halvstangmaske
stm: stangmaske
bml: bagerste maskeled
Information:
Trøjen hækles i C2C (Corner to corner) i seks
dele. Til sidst hækles der ribkanter på hals,
ærmer og bunden af trøjen.
Se diagram på sidste side for overblik over
C2C-delene.
De første 2 lm i hver firkant tæller som 1 stm.
Trøjen hækles i to tråde Soft Alpaca (rød) –
Juletræet i tre tråde Super Kid Silk (grøn og
brun).
Side 1

C2C Juletrøje - Juletræ
C2C – Guide
Når man hækler C2C, laver man firkanter ved at arbejde på skrå fra et hjørne af arbejdet til det modsatte
hjørne. Her er en lille guide til, hvordan man hækler C2C. Måden er den samme uanset størrelse på den
endelige firkant.
Hækl 3+2 lm, hækl 1 stm i 3. lm fra nålen, (hækl 1 stm i næste lm) x2 – Dette er første firkant. Vend arbejdet.
Hækl 3+2 lm, hækl 1 stm i 3. lm fra nålen, (hækl 1 stm i næste lm) x2, lav 1 km i hjørnet på første firkant, 2 lm,
3 stm
Dette er fundamentet for at lave C2C. Man hækler firkanter på først den ene led og så den anden. For at gøre
arbejdet større, gør man følgende:
Udtagninger
Hækl 3+2 lm, hækl 1 stm i 3. lm fra nålen, (hækl 1 stm i næste lm) x2, *hækl 1 km i hjørnet på firkanten fra
rækken før, 2 lm, 3 stm*. Gentag fra*-* til du er nået til modsatte hjørne af arbejdet.
På denne måde fortsætter man til firkanten har nået sin størrelse og der skal tages ind.
Indtagninger
Stop ud for den første firkant fra rækken før. Lav 1 km i hjørnet på firkanten fra rækken før. Vend arbejdet, km
langs toppen på den firkant du lige har lavet, 2 lm, 3 stm, *1 km i firkanten på rækken før, 2 lm, 3 stm*. Gentag
fra *-* til du er nået til modsatte hjørne af arbejdet.
Hvis firkanten skal være kvadratisk, tager man ind i begge sider af arbejdet på samme tid. Skal den være et
rektangel, starter man med at tage ind i den ene side og fortsætte med udtagninger i den anden, til firkanten
er både så lang og bred som den skal være. Derefter tager man ind i begge sider.
Farveskift
Når der skal skiftes farve, hækler man km til firkanten i rækken før med den nye farve og fortsætter med den
farve indtil der skal skiftes igen. Den første tråd efterlader man, så den kan samles op, når man når tilbage på
rækken efter (man bryder altså IKKE garnet). Man arbejder derfor med flere tråde, men der bliver kun få ender
at hæfte, da man fortsætter med det samme garn.
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Side 2

Forstykke
Forstykket hækles efter diagram (se sidste side) for at lave juletræet. Start i det øvre, venstre hjørne.
Hækl firkanterne som beskrevet i C2C Guiden i de farver diagrammet angiver.
Følg guiden på C2C og lav en firkant på 25x28 (27x28) 29x28 firkanter.
Juletræsfoden kan både laves som en del af mønstret eller den kan laves bagefter og syes fast på trøjen
ligesom stjernen.

Ryg
Lav en firkant på 25x30 (27x30) 29x30 firkanter.
Ryggen er lavet lidt højere end fronten, da trøjen så sidder bedre over skuldrene.

Skulder (Lav 2)
Lav en firkant på 6x8 firkanter.

Ærme (Lav 2)
Lav et kvadrat på 22x22 firkanter. Når firkanten er færdig, skal den syes sammen på langs, så den bliver et rør.

Samling af trøje
Læg forstykket på rygstykket og sy 21 firkanter sammen med madrassting fra neden i begge sider. Ryggen skal
nu stikke 2 rækker op over fronten.

Sy skuldrene på forstykke og ryg. Der skal nu være 22 firkanter rundt i ærmegabet i hver side af trøjen, der ikke
er syet sammen.
Sy ærmerne på i begge sider.
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Side 3

Rib
Hækl rib rundt i halskant, ærmekant og bund af trøjen.
Halskant:
Fastgør garnet til en firkant i midten af nakken.
1. Hækl 6+1 lm
2. Hækl hstm i 2. m fra nålen, hstm i alle lm, (1 fm i m på kanten) x4, vend arbejdet
3. Hop over alle fm, hækl 1 hstm i sidste hstm fra rækken før, hækl hstm i bml hele rækken ud, 1 lm, vend
arbejdet (6 hstm)
4. Hækl 1 hstm i sidste hstm fra rækken før, hækl hstm i bml hele rækken ud, (1 fm i m på kanten) x4, vend
arbejdet (6 hstm)
Gentag række 3 og 4 hele vejen rundt i halsen og slut med km hele vejen op langs første række for at lukke
halskanten. Ribben kan også syes sammen.
Ærmekant:
Fastgør garnet til en firkant og hækl 1 lm.
1. 2 fm sammen hele vejen rundt til du har ca. 26 fm.
2. Hækl 15+1 lm
3. Hækl hstm i 2. m fra nålen, hstm i alle lm, (1 fm i m på kanten) x4, vend arbejdet
4. Hop over alle fm, hækl 1 hstm i sidste hstm fra rækken før, hækl hstm i bml hele rækken ud, 1 lm, vend
arbejdet (15 hstm)
5. Hækl 1 hstm i sidste hstm fra rækken før, hækl hstm i bml hele rækken ud, (1 fm i m på kanten) x4, vend
arbejdet (15 hstm)
Gentag række 4 og 5 til ærmet er færdigt og slut med km hele vejen op langs første række for at lukke
ærmekanten. Ribben kan også syes sammen.
Hvis man ønsker ærmekanten løsere, kan man nøjes med at tage ind på hver anden maske i omgang 1 og
hækle 3 fm i kanten på ribben, så den ikke trækker så meget sammen.
Bund:
Fastgør garnet til en firkant
1. Hækl 12+1 lm
2. Hækl hstm i 2. m fra nålen, hstm i alle lm, (1 fm i m på kanten)x3, vend arbejdet
3. Hop over alle fm, hækl 1 hstm i sidste hstm fra rækken før, hækl hstm i bml hele rækken ud, 1 lm, vend
arbejdet (12 hstm)
4. Hækl 1 hstm i sidste hstm fra rækken før, hækl hstm i bml hele rækken ud, (1 fm i m på kanten) x3, vend
arbejdet (12 hstm)
Gentag række 3 og 4 hele vejen rundt i bunden og slut med km hele vejen op langs første række for at lukke
ribben. Ribben kan også syes sammen.
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Side 4

Pynt
Du kan nu pynte trøjen som du synes.
Lav f.eks. pomponer og sæt på træet
Og hækl en fin stjerne til toppen:
Stjerne (med dobbelt tråd)
1. Lav en mr med 5 fm
2. Hækl 2fmx5 (10 fm)
3. Hækl 3 fm, vend, 3 fm, vend, 1 indt, 1 fm, vend, 2 fm, vend, 1 indt, vend, 1 fm, bryd garnet
Gentag punkt 3 - ved at lave fm i sidste fm fra stjernetakken før – indtil du har lavet en stjerne med fem
takker.
Brug garnenderne til at sy stjernen fast på trøjen.
God fornøjelse!
Hvis du har spørgsmål til opskriften, er du meget velkommen til at skrive til johanna@hobbii.dk 😊
#hobbiidesign #johannajuletrøje
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Side 5
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Side 6

