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HÆKLET DAMETOP

Lina (68 % Bomuld 32 % hør. Nøgle ca 50 g = 100 m)
Soft Cotton (100 % Bomuld. Nøgle ca 50 g = 80 m)
Ca 20 m mønster på hæklenål nr 4.5–5 = 10 cm
Fuga, Lady, Saga, Super Soft Cotton
XS(S)M(L)XL(2XL)
32/34(36/38)40/42(44/46)48/50(52/54)
Ca 89(100)109(119)129(139) cm
Ca 46(48)50(52)54(56) cm
Ca 350(400)450(450)500(550) g (fv 16201)
Ca 450(450)500(550)600(650) g (fv 8802)
Nr 4.5–5
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Järbo Garn størrelsesguide: Bevægelsesvidden der er lagt ind i vores strikkeopskrifter, varierer alt efter model og snit.
For at få den rigtige størrelse anbefaler vi at du først tager alle mål direkte på kroppen, og derefter bestemmer dig for
hvor meget ekstra vidde du vil have i din model.

TIPS & RÅD

* For at undgå spørgsmål: Er det en god ide at læse teksten igennem inden du begynder på dit arbejde.
* Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge beskrivelsen.
* Hækl altid en prøve: Vi anbefaler du hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se om strikkefastheden passer - ellers
	     tilpasses grovheden på hæklenålen så masketætheden stemmer.
* Skift til nyt nøgle: Knyt aldrig to garner sammen. Tvind i stedet garnets ende op (ca 8 cm), tvind de to ender sammen
	     og fortsæt med strikningen. Begynd det nye nøgle med at tage garnet indefra.
FORKORTELSER

lm=luftmaske, fm=fastmaske, st=stangmaske, hst=halvstolpe, dhst=dobbelthalvstolpe, g=gange, arb=arbejde,
omg=omgang/række, lmb=luftmaskebue

HÆKLEFORKLARING

Luftmaske (lm): Lav et øje af garnet = 1.lm, *stik hæklenålen ind i øjet, lav et omslag og træk garnet gennem øjet*, gentag
*-* til det ønskede antal lm. Fastmaske (fm): Stik nålen ned i en maske fra foregående omg, hent garnet (= 2 m på nålen), lav
et omslag, træk garnet gennem de 2 m på nålen. Stangmaske (st): Lav et omslag, stik nålen ned i en maske fra foregående
omg, hent garnet (= 3 m på nålen), lav et omslag, træk garnet gennem de 2 første m, lav et omslag, træk garnet gennem de
resterende masker. Halvstangmaske (hst): Lav et omslag, stik nålen ned i en maske fra foregående omg’s m, hent garnet (3 m
på nålen), lav et omslag, træk garnet gennem samtlige m på nålen. Dobbelthalvstangmaske (dhst): Hækl 2 hst i samme m
men træk ikke igennem den første, lad alle m være på nålen, lav den anden hst og træk igennem alle m på nålen samtidigt.

TOP
BAGSTYKKE

Omg 1: Hækl 91(101)111(121)129(139) lm. Vend.
Omg 2: Hækl 5 lm, spring over 10 lm (= de første 5 lm på denne omg og de sidste 5 lm på omg 1), Hækl 1 st + 4 lm + 1 st i næste
lm, 2 lm, spring over 4 lm, 1 st i næste lm *2 lm, spring over 4 lm, 1 st + 4 lm + 1 st i næste lm, 2 lm, spring over 4 lm, 1 st i næste
lm.* Gentag *-*, slut med 2 lm, spring over 4 lm, 1 st + 4 lm + 1 st i næste lm, 2 lm, spring over 4 lm, 1 st i sidste lm. Vend.
Omg 3: 1 lm, 2 fm om de 2 lm, 5 fm om lmb af 4 lm, 2 fm om 2 lm *2 fm om 2 lm, 5 fm om lmb af 4 lm, 2 fm om 2 lm.*
Gentag *-*, slut med 2 fm om 2 lm, 5 fm om lmb af 4 lm, 2 fm om 2 lm. Vend.
Omg 4: 3 lm, spring over 2 fm, 1 dhst i de 5 følgende fm, spring over 2 fm, 1 st i st fra omg 2 *spring over 2 fm, 1 dhst
i de 5 følgende fm, spring over 2 fm, 1 st i st.* Gentag *-*, slut med spring over 2 fm, 1 dhst i de 5 følgende fm, spring
over 2 fm, 1 st i lm i kanten. Vend.
Omg 5: *1 lm + 1 fm 6 gange (= fm inden, mellem og efter dhst.)* Gentag *-* omg ud. Sidste fm hækles i 3.lm på lmstolpen fra foregående omg. Vend.
Omg 6: Hækl 5 lm, 1 st + 4 lm + 1 st om den 3.lm fra *-* på foregående omg, 2 lm, 1 st om den 6.lm fra *-* på foregående
omg. *2 lm, 1 st + 4 lm + 1 st om den 3.lm fra foregående omg *-*, 2 lm, 1 st i den 6.lm fra foregående omg *-*,*
Gentag *-*, slut med 2 lm, 1 st + 4 lm + 1 st i den 3.lm fra … osv, 2 lm, 1 st i den 6.lm fra ... osv. Vend.
Omg 7: = omg 3. Vend
Omg 8: = omg 4. Vend.
Gentag omg 5-8 resten af arb. Når arb måler ca 24(25)26(27)28(29) cm. Slut på omg 8 (det indebærer at det angivne mål
er variabelt) og øg med 11 lm i slutningen af omg. Vend (= omg 5), spring over lm nærmest nålen, hækl 1 fm i hver øget
lm (= 10 fm). Fortsæt med at hækle omg ud efetr mønstret. Øg med 15 lm i slutningen. Vend fortsæt med omg 6 . Hækl nu
de øgede m i hver side i mønsteret. Det indebærer at det som gentages mellem *-* øges med 2 gang. Når bagstykket måler
ca 46(48)50(52)54(56) cm, sluttes med omg 8. Bryd garnet og hæft ender.

FORSTYKKE

Hækles som bagstykket.

MONTERING

Sy skuldersømmen sammen, Efterlad åbningen i midten til halsen ca 24-26 cm. Sy sider- og den korte ærmesøm sammen.
Hækl nu en omg fm rundt om trøjen. Ærmekanter: Hækl en omg fm rundt i ærmehullet.
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