Forest Cardigan
No. 1006-204-6730

Størrelser: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
Niveau: Øvet
Hæklenål: 5 mm (US størrelse H)
Materialer: Maskemarkører, stoppenål til
hæftning af ender, saks
Hæklefasthed: 14 stgm = 10 cm
8 rækker = 10 cm
Garn: Winter Glow i farven
Black/Green/Yellow/Teal (#15)
Hvor meget garn skal du bruge?
XS-M: 3 nøgler
L-2XL: 4 nøgler
3XL-4XL: 5 nøgler

Forkortelser:
lm - luftmaske
fm - fastmaske
stgm - stangmaske
m - maske
lm-bue - luftmaskebue
* - gentag sekvens
rk| - række
omg| - omgang
Køb garnet her:
http://shop.hobbii.dk/forest-cardigan
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Endelige mål:
Bagstykke bredde a: 43 cm (47, 53, 57, 63, 67, 73, 77)
Forstykke bredde b: 35 cm (40, 45, 50, 55, 60, 65, 70)
Ærmegab dybde c: 18 cm (21, 21, 24, 24, 27, 27, 27)
Længde d (målt fra skuldrene): 60 cm (65, 70, 75, 80, 85, 90, 95)

Bemærkninger til designet
Forest Cardigan er konstrueret i moduler. Først laves bagstykkets grundfirkant, derefter gøres
der plads til ærmegab, og der arbejdes videre på firkanten ved at føje længde til, samtidig med
at der arbejdes på forstykkerne.
Når den ønskede længde er nået, udvides forstykkerne, så der dannes en asymmetrisk form.
Ærmerne hækles rundt, og garnet sættes til ved armhulen.
Cardiganens 2 første sektioner samt ærmerne hækles i omgange.
Ved udvidelse af forstykkerne hækles der frem og tilbage, og arbejdet vendes ved enden af
hver række.
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Bemærkninger til opskriften
Diagrammet ovenfor viser de 3 første omgange på bagstykkefirkanten.
For hver omgang vil antallet af masker på hver side af firkanten øges med 4.
De 2 lm i begyndelsen af omgangen tæller ikke som den første stangmaske.
Tallene for størrelserne S, M, L, XL, 2XL, 3XL og 4XL er angivet i parenteser. Hvis ikke andet er
nævnt, gælder mønstret for alle størrelser.
Opskrift
Sektion 1: Bagstykkefirkant
For alle størrelser
Start| Lav en magisk ring
1. omg| 3 lm (tæller som første stgm), 3 stgm, 1 lm, [4 stgm, 1 lm] 3 gange. Saml med en km i
den 3. lm i omgangens begyndelse.
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2. omg| Begynd i højre hjørnes lm-bue. 2 lm, 2 stgm i lm-buen, [4 stgm, (2 stgm, 1 lm, 2 stgm) i
lm-buen i hjørnet] 3 gange, 4 stgm, 2 stgm i den sidste lm-bue, 1 lm og saml med en km i den 1.
stgm (8 stgm på hver af firkantens sider)
3. omg| Begynd i højre hjørnes lm-bue. 2 lm, 2 stgm i lm-buen, [1 stgm i hver m hen til næste
hjørne, (2 stgm, 1 lm, 2 stgm) i lm-buen i hjørnet] 3 gange, 1 stgm i hver m hen til det sidste
hjørne, 2 stgm i lm-buen i hjørnet, 1 lm og saml med en km i den første stgm. (12 stgm på hver
af firkantens sider).
Gentag 3. omg, indtil der er i alt 17 (19, 21, 23, 25, 27, 29, 31) rækker.
Når den første sektion er færdig, skal der på hver af firkantens sider være 68 (76, 84, 92, 100,
108, 116, 124) m.
Sektion 2: der gøres plads til ærmegab
1. omg| Begynd i højre hjørnes lm-bue. 2 lm, 2 stgm i lm-buen, 1 stgm i hver m hen til det
næste hjørne, (2 stgm, 1 lm, 2 stgm) i lm-buen i hjørnet, 25 (29, 29, 33, 33, 37, 37, 37) lm og
spring over 25 (29, 29, 33, 33, 37, 37, 37) m. Fortsæt med 1 stgm i hver m hen til det næste
hjørne, (2 stgm, 1 lm, 2 stgm) i hjørnet, 1 stgm i hver m hen til det næste hjørne, (2 stgm, 1 lm, 2
stgm) i det næste hjørne, 1 stgm i hver maske indtil der er 25 (29, 29, 33, 33, 37, 37, 37) m hen
til det næste hjørne, 25 (29, 29, 33, 33, 37, 37, 37) lm og spring over 25 (29, 29, 33, 33, 37, 37,
37) m. Afslut omgangen med 2 stgm i lm-buen i det sidste hjørne, 1 lm og en km i den 1. stgm.
2. omg| Begynd i højre hjørnes lm-bue. 2 lm, 2 stgm i lm-buen, [1 stgm i hver m hen til næste
hjørne, (2 stgm, 1 lm, 2 stgm) i lm-buen i hjørnet] 3 gange, 1 stgm i hver m hen til det sidste
hjørne, 2 stgm i lm-buen i hjørnet, 1 lm og saml med en km i den 1. stgm.
Gentag 2. omg, indtil der på sektion 2 er i alt 14 omgange (gælder for alle størrelser) – den
første omgang, der tælles, er den efter ærmegabet.
Bryd garnet.
Når denne sektion er færdig, skal der på hver af firkantens sider være 128 (136, 144, 152, 160,
168, 176, 184) m.
Bemærk: hvis du ønsker, at cardiganen skal være længere, kan du hækle nogle ekstra
omgange på sektion 2.
Sektion 3: udvidelse af forstykkerne
Denne sektion hækles frem og tilbage, og arbejdet vendes ved enden af hver række.
Ved udvidelse af forstykkerne arbejdes der på siderne parallelle med ærmegabene.
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Start| Sæt garnet til igen i hjørnet (på det højre forstykke i nederste højre hjørne og på det
venstre forstykke i øverste venstre hjørne).
1. rk| 1 stgm i hjørnet, 1 stgm i hver m hen til det næste hjørne, 1 stgm i hjørnet, 2 lm og vend
arbejdet.
2. rk| 1 stgm i hver m rækken ud. 2 lm og vend arbejdet.
Gentag 2. rk, indtil der på sektion 3 er i alt 14 (18, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 39) rækker.
Luk af.
Gentag samme mønster for den anden side.
Ærmer
Start| Sæt garnet til ved armhulen.
1. rk| 2 lm, 1 stgm i hver m rækken ud. Saml med en km i den 1. stgm.
Gentag 1. rk, indtil der på ærmet er i alt 35 (35, 37, 37, 38, 38, 39, 39) rækker, eller den
ønskede længde er nået.
Afslut ærmet med endnu en række, hvor der hækles fm.
Gentag samme mønster for det andet ærme.
Afslutning
Lav endnu en række, hvor der hækles fm hele vejen rundt om grundfirkanten.
Hæft alle ender og blok arbejdet, så det får de anførte mål.
God fornøjelse!
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