City Break Bluse
No. 1006-191-3684

Størrelse: S, M, L
Niveau: Let øvet
Hæklenål: 3.5 mm
Materialer: maskemarkører
Garn: Hobbii Alpaca Silk i farverne:
Vienna (12) og Venezia (17)

Hvor meget garn skal du bruge?
S = 300 gram / 996 m
(3 nøgler Vienna og 3 nøgler Venezia)
M = 320 gram / 1040 m
(3 nøgler Vienna og 4 nøgler Venezia)
L = 340 gram/ 1120 m
(3 nøgler Vienna og 4 nøgler Venezia)

Køb dit garn her:
http://shop.hobbii.dk/city-break-bluse
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Forkortelser i denne opskrift
Lm = luftmaske
Stgm = stangmaske
Km = kædemaske
M = maske(r)
Tag ud = udtagning (3 – 2 – 3 stgm-gruppe. 3 stgm, 2 lm, 3 stgm om samme mellemrum)
Gruppe = 3 stgm og 2 lm
V-m = V-maske (1 stgm, 1 lm, 1 stgm om samme mellemrum)
Hæklefasthed
5 Grupper = 10 cm – 1 stgm-gruppe = 3 stgm og 2 lm
6 V-m = 10 cm – 1 V-m = 1 V-m og 1 lm
Til denne bluse er hæklefastheden på omgangene ikke relevant. Du kan hækle ligeså mange
omgange du vil, indtil blusen har den ønskede længde.

Om designet
City Break Blusen er bare så lækker! Den kan bruges til alt og er dejlig at have på. Du vil
stensikkert forelske dig i den her. Dette er en kort version men vil du gerne have den lidt
længere, så kan du nemt tilpasse længden ved at hækle et par omgange mere. Jeg har brugt
forskellige farver til ærmerne og kroppen. Blusen er hæklet oppefra og ned og har raglanærmer.
Vi starter med bærestykket, som er den øverste del. Herefter adskilles ærmerne fra kroppen og
de 3 dele hækles færdig hver for sig.
Når bærestykket er færdigt, laves folderne på kroppen ved at skifte over til et andet mønster og
tage ud i antallet af masker.

Om maskerne og teknikkerne
Til City Break Blusen har vi 2 forskellige mønstre: et til bærestykket og et til kroppen og
ærmerne. Bærestykket hækles med grupper af 3 stangmasker adskilt af 2 lm, også kendt som
granny stitch / bedstemor-mønstret.
Vi tager ud på 6 forskellige steder på en omgang for at give bærestykket sin cirkelform.
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Herunder finder du diagrammet for en del af bærestykket:

Mønstret til bærestykket er det samme for alle størrelser. Den eneste forskel er antallet af
stgm-grupper mellem udtagningerne på hver størrelse.
Sagt på en mere tydelig måde: i størrelse S er der 3 stgm-grupper mellem hver udtagning, i
størrelse M er der 4 og i størrelse L er der 5. Jeg vil forklare dette yderligere i selve opskriften.
På kroppen og ærmerne hækles der V-masker: 1 stangmaske, 1 luftmaske og 1 stangmaske i
samme maske med 1 luftmaske imellem.
Herunder kan du se diagrammet for de første omgange på kroppen eller ærmerne:
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Færdige mål
Denne opskrift er tilgængelig i 3 størrelser: Small, Medium og Large. De færdige mål står i
målskitsen herunder:

Vil du gerne lave City Break Blusen i en større størrelse, så skal du bare tilføje nogle flere
grupper på bærestykket eller hækle flere omgange på bærestykket, indtil det har den ønskede
størrelse.
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Nu er detaljer på plads, og vi kan nu begynde på City Break Blusen!

Luftmaskerække
Antallet af masker på luftmaskerækken skal være delelig med 5 m. Sæt sammen til en ring med
1 km i første lm.
●
●
●

S = 120 m
M = 150 m
L = 180 m

Bærestykket
*På bærestykket står antallet af m for størrelse M og L i parentes.
1. Omgang
Hækl 3 lm (3 lm tælles som første stgm), 1 stgm i de næste 2 m, [2 lm, spring 2 m over, 1 stgm i
de næste 3 m]. Gentag afsnittet mellem [ ] på hele omgangen. Afslut med 2 lm, spring 2 m over
og 1 km i den 3. lm fra begyndelsen af omgangen.
2. Omgang
*Fra 2. omgang startes omgangen skiftevis i de sidste 2 lm-mellemrum eller næste 2
lm-mellemrum. Når der startes i det næste 2 lm-mellemrum, hækles der km frem til selve
mellemrummet.
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Hækl km frem til næste 1 lm-mellemrum. Hækl 3 lm og 2 stgm om samme 1 lm, [2 lm, spring de
3 stgm over, 3 stgm om de næste 2 lm], gentag [ ] 1 (2, 3) gange, tag ud i næste mellemrum (3
stgm, 2 lm, 3 stgm), [2 lm, spring de næste 3 m over, 3 stgm om de næste 2 lm], gentag [ ] 3 (4,
5) gange og tag ud i næste 2 lm-mellemrum]. Gentag afsnittet mellem [ ] på hele omgangen.
Afslut med at tage ud, 2 lm, spring de næste 3 m over, 3 stgm om de næste 2 lm, 2 lm og 1 km i
den 3. lm fra begyndelsen af omgangen.
3. Omgang
Begynd denne omgang i det sidste 2 lm-mellemrum. Hækl 3 lm og 2 stgm om de 2 lm, [2 lm,
spring de næste 3 m over, 3 stgm om de næste 2 lm]. Gentag afsnittet mellem [ ] på hele
omgangen. Afslut med 2 lm, spring de næste 3 m over og 1 km i den 3. lm fra begyndelsen af
omgangen.
Der fortsættes nu med at hækle en omgang med udtagninger og en omgang uden indtil
bærestykket er færdigt. Når der tages ud, skal der i første omgang tages ud i det 2
lm-mellemrum før de 3 stgm, som blev taget ud i 2 lm-mellemrummet sidste gang. Og i anden
omgang tages der ud i mellemrummet efter de 3 stgm, som blev taget ud i 2 lm-mellemrummet
sidste gang. *se også på diagrammet.
4. Omgang
Hækl km frem til det næste 2 lm-mellemrum. Hækl 3 lm og 2 stgm om de 2 lm, [2 lm, spring 3 m
over, 3 stgm om de næste 2 lm]. Gentag afsnittet til du er fremme ved 2 lm-mellemrummet før
de 3 stgm som blev taget ud i sidste omgang og tag ud her.
I størrelse S vil du nu have 4 grupper af 3 stgm mellem udtagningerne. I størrelse M vil du have
5 og i størrelse L vil du have 6.
Gentag på hele omgangen.
5. Omgang
Begynd denne omgang i det sidste 2 lm-mellemrum. Hækl 3 lm og 2 stgm om samme
mellemrum, [2 lm, spring 3 m over, 3 stgm om det næste 2 lm-mellemrum]. Gentag på hele
omgangen.
Herefter gentages 4. og 5. omgang indtil du har hæklet i alt 16 omgange på alle størrelser.
Husk, at for hver omgang med udtagninger vil du have 1 gruppe af 3 stgm mere mellem hver
udtagning.
Efter de 16 omgange, hækles 2 omgange til uden at tage ud mere. Det vil sige i alt 18 omgange
på bærestykket.
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Kroppen
*Opskriften til kroppen er den samme for alle størrelser.
Vi starter kroppen med en omgang, hvor vi adskiller ærmerne. Først skal vi adskille
stgm-grupperne til hver del af blusen: rygstykke, forstykke og ærmer. Brug 4 maskemarkører til
at markere de forskellige dele.
S = 24 grupper (3 stgm-grupper) på ryg- og forstykket og 12 stgm-grupper på hvert ærme,
M = 26 grupper (3 stgm-grupper) på ryg- og forstykket og 13 stgm-grupper på hvert ærme,
L = 28 grupper (3 stgm-grupper) på ryg- og forstykket og 14 stgm-grupper på hvert ærme.
*Hvis du har valgt at hækle med et andet antal masker, så sørg for, at du har et antal 3
stgm-grupper som er deleligt med 6. Når bærestykket er færdigt, skal antallet af 3 stgm-grupper
stadig være deleligt med 6. Deles antallet er grupper med 6, så skal du have 1/6 til hvert ærme
og 2/6 til for- og bagstykket.
1. Omgang
Start med at skifte til den anden farve (i mit tilfælde Venezia)
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Vi starter omgangen i den anden maske på den første 3 stgm-gruppe.
Hækl 4 lm og 1 stgm i samme m, 1 lm, [1 V-m om det næste 2 lm-mellemrum, 1 lm, 1 V-m i den
2. m på den næste 3 stgm-gruppe]. Gentag afsnittet mellem [ ] frem til første maskemarkør.
Hækl 1 V-m om 2 lm-mellemrummet med maskemarkøren, hækl 14 lm og spring m til ærmet
over og hækl 1 V-m i de 2 lm-mellemrummet med den anden maskemarkør.
Fortsæt med 1 lm, 1 V-m i den 2. m på den næste 3 stgm-gruppe, 1 lm, 1 V-m om det næste 2
lm-mellemrum. Gentag mønstret på denne måde frem til den tredje maskemarkør og adskil her
det andet ærme på samme måde som det første.
Fortsæt med dette mønster på hele omgangen, og afslut med 1 V-m om det sidste 2
lm-mellemrum, 1 lm og 1 km i den 3. lm fra begyndelsen af omgangen. Hækl km frem til midten
af den første V-m.
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2. Omgang
Hækl 4 lm og 1 stgm i samme m, [1 lm, 1 V-m i midten af den næste V-m fra den forrige
omgang]. Gentag mønstret frem til de 14 lm i armhulen. Her hækles [1 lm, spring 2 lm over, 1
V-m i næste lm]. Gentag indtil alle lm er hæklet og fortsæt herefter mønstret frem til de 14 lm i
den anden armhule. Her gentages mønstret fra den første armhule. Herefter fortsættes med
mønstret som før på resten af omgangen. Afslut med 1 lm og 1 km i den 3. lm fra begyndelsen
af omgangen. Hækl km frem til midten af den første V-m)
3. Omgang
Hækl 4 lm og 1 stgm om samme mellemrum, [1 lm, 1 V-m i midten af den næste V-m fra forrige
omgang]. Gentag mønstret på hele omgangen.
Gentag 3. omgang indtil blusen har en ønsket længde. Jeg hæklede i alt 22 omgange.

Ærmer
Ærmerne hækles i det samme V-m mønster som på kroppen. Vi bruger samme farve som på
bærestykket

1. Omgang
Omgangen startes i midten af armhulen. I maskerne i armhulen hækles 1 V-m i samme lm som
der blev hæklet en V-m på kroppen.
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Når V-m er hæklet i armhulen, gentages det samme mønster som på kroppen. Det vil sige, at
der hækles 1 V-m om 2 lm-mellemrummet, 1 lm, 1 V-m i den 2. stgm i den næste 3
stgm-gruppe. Dette gentages på hele omgangen.
2. Omgang
Hækl 4 lm og 1 stgm om samme mellemrum, [1 lm, 1 V-m i midten af næste V-m fra forrige
omgang]. Gentag mønstret på hele omgangen.
Gentag 2. omgang indtil ærmet har en ønsket længde. Jeg hæklede i alt 15 omgange.

Når ærmerne er færdige, er City Break Blusen også helt færdig og klar til at blive brugt!

Design af Catalina Ungureanu for Hobbii.dk - Copyright © 2019 – Alle rettigheder forbeholdes. Side 10

