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TIPS & RÅD

DAMETRØJE MED HÆKLET FORSTYKKE

Maya (100 % ull. Nøgle ca 50 g = 125 m)
Ca 20 m og 26-27 p glatst på p nr 4.5 = 10 x 10 cm.
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug & form kan variere ved anden garntype)
XS-S(M-L)XL-2XL
32-38(40-46)48-54
Ca 88(94)98 cm
Ca 60(68)68 cm (uden frynser)
Ca 650(700)750 g (fv 17510)
4 og 4.5 mm
4 mm
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Järbo Garn størrelsesguide: Bevægelsesvidden i vore opskrifter kan variere afhængig af arbejdets type og form. For at
finde din størrelse anbefaler vi, at du først tager alle mål direkte på kroppen og derefter bestemmer, hvor meget
bevægelsesvidde, du ønsker. OBS! Se størrelsetabell på www.jarbo.se.
• For at undgå spørgsmål: Det er 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 opskriften.
• Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se om strikke/hæklefastheden
passer. Hvis strikke/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.
• Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan pinden der strikkes/hækles med fordel følges med lineal.

FORKORTELSER

arb=arbejdet, glatst=glatstrikning, indt=indtagning/indtagninger, kantm=kantmaske, m=maske/masker, omg=omgang,
p=pind/pinde, rest=resten, rm=retmaske, rets=retsiden, udt=udtagning, vm=vrangmaske, vrangs=vrangsiden

FORKLARINGER

Tag 1 m ud: Tag tråden op mellem 2 m, sno den og strik den ret.
Kantmaske (kantm): Yderste m i hver side strikkes ret på alle pinde.
Mønster: efter diagram
Luftmaske (lm): Lav en løbeløkke, *slå om nålen, træk garnet gennem løkken. * Gentag *-* til du har det ønskede antal m.
Fastmaske (fm): Stik nålen ned i næste m, slå om nålen, træk garnet gennem, slå om nålen, træk garnet gennem begge
m på nålen.
Halvstolpe: Slå om nålen, stik nålen ned i en af m på forrige omg, træk 1 m op (3 m på nålen) slå om nålen, træk garnet
gennem alle m på nålen.
Stolpe (st): Slå om nålen, stik nålen ned i næste m og træk garnet gennem m, slå om nålen, træk garnet gennem 2 m,
slå om nålen, træk garnet gennem 2 m.
3 stolper sammen: Lav 1 stolpe, slå om nålen, træk igennem 2 m, begynd 1 ny stolpe i næste stolpe, slå om nålen, træk
igennem 2 m, begynd 1 ny stolpe i næste stolpe, slå om nålen, træk igennem 2 m, slå om nålen træk igennem de
resterende m på nålen samtidig.
8-dobbelt stolpe: 8 omslag om nålen = 9 m på nålen. Gør herefter følgende: slå om nålen, træk igennem 2 m, gentag
til der er 1 m tilbage.

RYG

Slå 90(96)100 m op på p 4 med fv 1 og strik 1 p ret = vrangs. Skift til p 4.5 og strik glatst indenfor kantm i hver side resten
af arb. Når arb måler ca 58(66)66 cm lukkes de midterste 28(30)30 m til nakken og hver side strikkes færdig for sig.
Venstre side: Luk yderligere for 2 m til nakken. Luk af til skulder lige over fra rets.
Højre side: Strikkes som venstre side men spejlvendt.

VENSTRE
FORSTYKKE

HØJRE
FORSTYKKE

Hækl 56(74)74 m og hækl efter diagrammet til arb måler ca 60(68)68 cm (= samme længde som ryggen). Slut med omgang
6 eller omgang 13. Hækl 3 lm i stedet for 7 lm mellem hver ”vifte”. Udelad 3 lm i begyndelsen og slutningen af omg.
OBS! Modellen på billedet slutter med omgang 6, så får man 7 rækker med ”vifter”. På størrelse XS-S slutter man med
omgang 13, her får man 6 rækker med ”vifter”. Man kan godt slutte på andre omgange, men så anbefales det, at man
tager 1 eller 2 lm mindre mellem ”vifterne” hvor der laves lm, for at trække den sidste omgang noget sammen.
Hækles som venstre forstykke.

ÆRMER

Slå 46(48)50 m op på p 4 og strik 1 p ret fra vrangs. Skift til p 4.5 og strik glatst indenfor kantm i hver side resten af arb. Når
arb måler ca 4-5 cm tages 1 m ud i hver side indenfor kantm. Gentag udt med 2 cm’s mellemrum yderligere 4(4)5 gange og
derefter med 3 cm’s mellemrum til der er 72(76)80 m på pinden. Når arb måler ca 45(46)47 cm lukkes af lige over fra rets.

MONTERING

Spænd delene ud mellem fugtige håndklæder efter de oplyste mål og lad dem tørre.
Hækl skuldersømmene sammen på følgende måde: Sæt sammen med nåle med vrangsiderne udad. Hækl højre skulder
sammen med fm, fortsæt med at hækle fm langs med nakken, hækl venstre skulder sammen. Mål ca 18(19)20 cm ud til
et ærmegab. Sy ærmerne i. Sy side- og ærmesømmene sammen.
Kant rundt om: Begynd nederst på højre forstykke og hækl fm langs med forkanten og den lige kant øverst på højre
forstykke, lav evt nogle ekstra fm i samme m i hjørnet, fortsæt langs med nakken (lav 1 fm i hver fm), fortsæt langs med
den lige kant øverst på venstre forstykke og langs med venstre forkant, fortsæt med at hækle fm nederst rundt om trøjen
langs med forstykker og ryg. Slut ved højre forstykke. Vend (= vrangs) og hækl 1 omg fm tilbage langs med underkanten.
Lav 1 fm i hver fm. Vend (= rets). Lav 1 fm i første fm *6 lm, spring over 3 fm, 1 fm i næste fm*, gentag *-* omg ud.
Slut med 1 km i første m. Antallet at luftmaskebuer skal være ulige. Det kan være nødvendigt at justere antallet af fm,
som man springer over et par gange for at få det til at passe. Det er bedst at gøre det på ryggen. Bryd garnet. Hækl fra
rets 6 fm om hver lmb. Bryd garnet og hæft.
Lav frynser og knyt dem fast i hver anden lmb.

Frynser: 3 tråde ca 39-40 cm lange.
Kant nederst på ærmer:
Omgang 1: Hækl fm langs med kanten. Sørg for at det ikke rynker eller strammer.
Omgang 2: 1 fm i hver fm.
Omgang 3: *3 lm, spring over 2 fm, 1 fm i næste fm*, gentag *-* omgangen ud. Slut med 1 km i første fm.
Omgang 4: 6 fm om hver lmb omg ud.
Bryd garnet og hæft.
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Begynd her

Hækl det angivne antal lm.
Lav omg A og derefter omg B.
Fortsæt herefter med omgang 1-14.
Gentag omg 1-14 resten af arb.
Begynd ved pilen ”Begynd her”.
Gentag herefter *-*,
Og slut ved ”slut her”.
Pilene ved omgangen viser hvilken
retning omgangen hækles.

