HÆKLEOPSKRIFT

Lolita
Bralette
Design: Knit Gang | Hobbii Design
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MATERIALER

2 (2) 3 nøgler Rainbow Cotton 8/4
farve 36
Hæklenål 3 mm
4 maskemarkører
Valgfrit: Elastiktråd til den nederste kant
Knapper

STØRRELSE
S (M) L

MÅL

Brystvidde ca. 85 (88) 92 cm

Højde på alle størrelser: 13 cm
Længde, når den er åben: 80 (83) 86 cm

GARNKVALITET
Rainbow Cotton 8/4, Hobbii
100 % bomuld
50 g = 170 m

HASHTAGS TIL SOCIALE MEDIER
#hobbiidesign #hobbiilolita

HÆKLEFASTHED
10 cm x 10 cm = 24 m x 14 rækker

FORKORTELSER
Lm - luftmaske
Km - kædemaske
Fm - fastmaske
Hstgm - halvstangmaske
Stgm - stangmaske
Dstgm - dobbeltstangmaske

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål til opskriften, er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
Oplys opskriftens navn og nummer.
Rigtig god fornøjelse!
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Opskrift

INFO OG TIPS
Braletten hækles frem og tilbage i ét stykke, så du kan nemt tilpasse størrelsen undervejs,
du laver nogle flere masker, hvis du vil have den højere, eller ændrer antallet af rækker, så
den passer til din brystvidde. Du kan om nødvendigt sy en tynd elastik i den nederste kant.
Selve toppen og skulderstropperne hækles i ét stykke uden at bryde garnet, og derefter
hækles flæserne og boblerne til lukningen.
Vigtigt! Du skal måle, hvor lange stropperne skal være.
Pufmaske
Bemærk: Hold øje med, hvor meget du strammer garnet!
Med en garnende på ca. 9 cm laver du en løkke, 1 lm, træk i løkken, så den er ca. 1 cm, *so,
stik nålen i lm, træk garnet igennem* gentag fra * - * 6 gange, so og træk igennem alle
løkkerne på nålen, 1 lm, lav en puf mere i den sidste lm, fold på midten for at forme den til
kugle og afslut med en km i den første lm. Bryd garnet med en ende, der er lang nok til at sy
boblen på med.

BRALETTE
30 + 2 lm (tæller som den første hstgm), 1 hstgm i den tredje lm fra nålen, hstgm rækken
hen, 2 lm, vend.
Gentag til du har nået den ønskede størrelse - ca. 109 (114) 119 rækker.
Bryd ikke garnet men hækl hen ad den korte kant:
1 lm, fm i den første m, 1 fm i de næste m indtil den sidste m på rækken, [1 fm, 1 lm, 1 fm] i
den sidste m.
Nu er du ved den lange kant øverst, hvor stropperne skal være.
Læg stykket fladt ned og sæt maskemarkørerne, hvor stropperne skal være (4 markører):
Størrelse S/M: første markør efter 12 m fra kanten i højre side og efter 12 m fra kanten i
venstre side, og så efter 29 m fra markøren i højre og på venstre side.
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Størrelse L: første markør efter 12 m fra kanten i højre side og efter 12 m fra kanten i
venstre side, og så efter 32 m fra markøren i højre og på venstre side.
Og så skal du fortsætte med at hækle.
Hækl 12 fm hen til markøren, nu skal du begynde på en strop - lav så mange hstgm du skal
bruge med en halvstangmaskestart uden luftmasker, 63 (65) 68 hstgm, afslut med km i den
m, hvor den næste markør er placeret. Vær opmærksom på at stroppen IKKE er snoet - nu
kan du også tjekke længden på stroppen og tilpasse den om nødvendigt.
Hækl 27 fm hen til den næste markør og lav en strop mere på samme måde som den første;
1 fm i de næste m indtil den sidste m på rækken, [1 fm, 1 lm, 1 fm] i den sidste m.
Nu er du ved den korte kant, hvor du skal lave hullerne til ”knapperne”.
1 fm, *4 lm, spring over 2 m, 1 fm i næste 4 m* gentag fra * - * 4 gange, 4 lm, spring over 2
m, 2 fm = 5 knaphuller.
Du er nu ved det nederste hjørne og skal til at hækle den nederste kant.
1 lm, i samme m som den sidste fm på den korte kant.
Hækl den nederste kant: 1 fm i hver m, afslut med en km i lm.
Luk af.

FLÆSER
Række 1: km i første m på skulderstroppen, 6 fm, 3 hstgm i næste 4 m, 3 stgm i næste 3 m, 3
dstgm i hver m indtil der er 13 m tilbage på stroppen, 3 stgm i næste 3 m, 3 hstgm i næste 4
m, 6 fm
Række 2 og 3: 1 lm, hækl 1 i hver m som følger: fm i fm, hstgm i hstgm, stgm i stgm, dstgm i
dstgm.
Afslut med km i den m, hvor stroppen sidder fast.

BOBLER
Lav 5 puf-bobler med dobbeltgarn, sy dem på jævnt fordelt på højde med hullerne, ca. 2 cm.
fra kanten. Bind stramt og hæft enderne.

God fornøjelse!
Knit Gang
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