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GARNKVALITET
STRIKKEFASTHED
GARNALTERNATIV
TUNIKA:
STØRRELSER-DAME
STØRRELSER-EU
LÆNGDE
OVERVIDDE
ÆRMELÆNGDE
GARNFORBRUG

HAT:
STØRRELSE–DAME
GARNFORBRUG

STRIBET SOMMERTUNIKA MED MATCHENDE HAT
Elise (60 % Bomuld, 40 % Akryl. Nøgle ca 50 g = 170 m)
Ca 17 m x 10 omg stangmasker med hæklenål 4 = 10 x 10 cm
Garngruppe 3 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)

GARNOPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af
materiale er ikke tilladt uden aftale med Järbo Garn AB.

XS(S)M(L)XL(2XL)
32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
Ca 76 (78) 80 (82) 84 (86) cm
Ca 87 (96,5) 103,5 (110,5) 125 (134) cm
Ca 45 (46) 47 (48) 49 (50) cm
Fv 1: Ca 100 (150) 150 (200) 200 (250) g (fv 69205, sort)
Fv 2: Ca 100 (150) 150 (200) 200 (250) g (fv 69215, lyseblå)
Fv 3: Ca 100 (100) 100 (150) 150 (200) g (fv 69209, grøn)
Fv 4: Ca 100 (100) 100 (150) 150 (200) g (fv 69211, rosa)
Fv 5: Ca 100 (100) 150 (150) 200 (200) g (fv 69206, rød)
Fv 6: Ca 50 (50) 50 (50) 50 (50) g (fv 69221, gul)
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MED FORBEHOLD FOR EVENTUELLE TRYKFEJL.
SE SENESTE VERSION PÅ www.jarbo.se

One size
Fv 1: Ca 50 g (fv 69205, sort)
Fv 2: Ca 50 g (fv 69215, lyseblå)
Fv 3: Ca 50 g (fv 69209, grøn)
Fv 4: Ca 50 g (fv 69211, rosa)
Fv 5: Ca 50 g (fv 69206, rød)
Fv 6: Ca 50 g (fv 69221, gul)

HÆKLENÅL
DESIGN OG TEKST
OVERSÆTTELSE

4 mm
Katarina Segerbrand E-POST patterns@jarbo.se
G . Immerkær

STØRRELSESGUIDE

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 størrelsestabel på www.jarbo.se.

TIPS & RÅD

• 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 at 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

fv = farve, omg = omgang, m = maske, yderl = yderligere

HÆKLEFORKLARINGER

Luftmaske (lm): Lav en løkke X stik nålen i løkken og træk garnet igennem. Gentag fra X –X til det ønskede antal m.
Fastmaske (fm): Stik nålen ned i næste m og træk tråden igennem (2 m på nålen), slå om, træk garnet gennem maskerne.
Kædemaske (km): Stik nålen ned i næste m og træk tråden igennem, træk denne m gennem m på nålen.
Stangmaske (st): Slå garnet om nålen og stik den ned i næste m og træk tråden igennem (3 m på nålen), slå om, træk
garnet gennem 2 m, slå om og træk den gennem de sidste 2 m.
Fastmasker baglæns (= krebsemasker) (bfm): Stik nålen ned i masken til højre for masken på nålen, slå om garnet
og træk igennem (2 m på nålen), slå om garnet og træk gennem begge m på nålen.
Mønster 1 (hækles rundt)
Omg 1: 3 lm, 2 st i samme m X 1 lm, spring over 3 m, 3 st i næste st X gentag X X, slut med 1 lm, 1 km i 3. lm.
Omg 2: km tilbage til sidste lm, 3 lm, 2 st om samme lm X 1 lm, 3 st om næste lm X gentag X X, slut med 1 lm, 1 km i
3. lm.
Gentag omg 2.
Mønster 1 (Hækles frem og tilbage)
Omg 1: 3 lm, 2 st i samme m X 1 lm, spring over 3 m, 3 st i næste m X gentag X X.
Omg 2: 3 lm X 3 st om næste lm, 1 lm X gentag X X, slut med 1 st om sidste st.
Omg 3: 3 lm, 2 st om lm X 1 lm, 3 st om næste lm X gentag X X, slut med 1 st om sidste st.
Gentag omg 2 og 3.
Mønsterr 2 (hækles rundt)
Omg 1: 3 lm, 1 st i samme m X 1 lm, spring over 2 m, 2 st i næste m X gentag X X slut med 1 lm, 1 km i 3. lm.
Omg 2: 1 km om lm, 3 lm, 1 st mellem st X 1 lm, 2 st mellem st X gentag X X, slut med 1 lm, 1 km i 3. lm.
Gentag omg 2.
Mønster 2 (hækles frem og tilbage)
Omg 1: 3 lm, 1 st i samme m X 1 lm, spring over 2 m, 2 st i næste m X gentag X X.
Omg 2: 3 lm, 1 st mellem st X 1 lm, 2 st mellem st X gentag X X.
Gentag omg 2.

TUNIKA
FORSTYKKE/RYG

Hæl med hæklenål 4 og fv 1, 148(164)176(188)212(228) lm, saml dem til en ring med en km, (sæt en markering i hver
side så du har styr på forstykke og ryg). Hækl 2 omg rundt med fm.
På næste omg hækles: Hækl 3 lm (=1. st), spring over 1 m og hækl rundt med stangmasker, slut med 1 km i 3. lm. Hækl
i alt 3(4)5(7)6(8) omg st.
Skift til fv 2 og hækl 10 omg st.
Skift til fv 3 og hækl 1 omg st, 7 omg mønster 1, 1 omg st.
Skift til fv 4, hækl 1 omg st, 4 omg mønster 1, 1 omg st.
Skift til fv 5 og hækl 5 omg st.
Skift til fv 1 og hækl 4 omg st.
Skift til fv 5 og hækl 1 omg fm, 3 omg mønster 2.
Skift til fv 4 og hækl 4 omg mønster 2.
Skift til fv 1 og hækl 9 omg mønster 2.
Skift til fv 3 og hækl 2 omg st.
Skift til fv 2 og hækl 1 omg st, 5 omg mønster 1, 1 omg st. På den 4. omg i mønster 1 deles arbejdet og ryg og forstykke
hækles hver for sig. Hækl nu frem og tilbage og hækl mønster så godt som det lader sig gøre. Hækl forstykket først.
Skift til fv 6 og hækl 4 (5) 5 (7) 6 (8) omg st, 2 omg mønster 2.
Skift til fv 4 og hækl 2 omg mønster 2.
Skift til fv 3 og hækl 2 omg mønster 2. Efter 1 omg mønster 2 hækles halsen, spring over de midterste 26 (26) 28 (28)
28 (28) m og hækl hver side for sig, hækl venstre side først. Hækl mønster som før og tag ind mod halsen på hver omg
3 gange, i starten af omg hækler du 1 km i de første 2 m, i slutningen af omg vender du, når der er 2 m tilbage.
Derefter hækles med farveskift og mønster som nedenfor beskrevet.
Skift til fv 1 og hækl 2 omg mønster 2.
Skift til fv 5 og hækl 2 omg mønster 2.
Skift til fv 4 og hækl 2 omg mønster 2.
Skift til fv 2 og hækl stangmasker til hel længde. Hækl nu forstykke og ryg på samme måde: Når ærmegabet måler 16
(17) 17 (18) 19 (20) cm hækles nakken. Spring over de midterste 32 (32) 34 (34) 34 (34) m og hækl hver side for sig,
hækl venstre side først og tag på hver omg 2-1 m ind på samme måde som på halsen. Derefter hækles lige op med st til
arb måler 76 (78) 80 (82) 84 (86) cm. Vend arb med vrangsiden ud. Hækl skuldrene sammen med fm med nedtag om
midtermaskebuerne, 1 st på hver side (altså ikke begge maskebuerne på hver skulder), dette for at få en pænere skuldersøm.

ÆRMER

Læs hele teksten igennem, så du ikke overser nogen af forklaringens striber og indtagninger.
Hækles oppefra og ned: Hækl 64 (72) 72 (72) 80 (80) fm jævnt fordelt rundt i ærmegabet med hæklenål 4 og fv 2.
Nu hækles: 4 omg mønster 1, 1 omg st.
Efter 3 cm tages 2 m ind midt under ærmet ved at: slå om nålen, strik nålen ned i m, slå om og træk igennem = 3 tråde
på nålen, slå om, stik nålen ned i næste m, slå om, træk igennem, slå om nålen og træk nu igennem de 5 løkker. Gentag
indtagningen med 5,5 (3,5) 4 (4) 3,5 (3,5) cm’s mellemrum til der er 48 (48) 50 (50) 52 (52) m (hækl mønster så godt
som det lader sig gøre).
Skift til fv 3 og hækl 2 omg st.
Skift til fv 1 og hækl 9 omg mønster 2.
Skift til fv 4 og hækl 4 omg mønster 2.
Skift til fv 5 og hækl 3 omg mønster 2, 1 omg fm.
Skift til fv 1 og hækl 4 omg st.
Skift til fv 5 og hækl 5 omg st.
Skift til fv 4, hækl 4 omg mønster 1, 1 omg st.
Skift til fv 3 og hækl 1 omg st, 7 omg mønster 1, 1 omg st.
Skift til fv 2 og hækl 1 (2) 3 (4) 5 (6) omg st. 1 omg fm, 1 omg baglæns fm (krebsemasker), slut med 1 km i første m.

MONTERING

Halskant: Hækl med hæklenål 4 og fv 1, 2 omg fm jævnt fordelt rundt langs halskant og nakke. Slut med 1 omg baglæns
fm (krebsemasker).
Hækl nu langs den nederste kant på forstykke og ryg med hæklenål 4 og fv 1, 1 omg fm, 1 omg baglæns fm (krebsemasker),
slut med 1 km i første m.

HAT

Hækl med hæklenål 4 og fv 5, 4 lm og saml dem til en ring med 1 km.
Hver omg starter med 3 lm = første st, slut med 1 km i 3. lm.
Striber: X 2 omg, fv 5, 2 omg fv 1, 2 omg fv 3, 2 omg fv 2, 2 omg fv 4, 2 omg fv 6 X gentag X X.
Omg 1: 10 st om ringen.
Omg 2: 2 st i hver st = 20 st.
Omg 3: X 2 st i næste st, 1 st i næste st X gentag X X = 30 st.
Omg 4: X 2 st i næste st, 1 st i de næste 2 st X gentag X X = 40 st.
Omg 5: X 2 st i næste st, 1 st i de næste 3 st X gentag X X = 50 st.
Omg 6: X 2 st i næste st, 1 st i de næste 4 st X gentag X X = 60 st.
Omg 7: X 2 st i næste st, 1 st i de næste 5 st X gentag X X = 70 st.
Omg 8: X 2 st i næste st, 1 st i de næste 6 st X gentag X X = 80 st.
Omg 9: X 2 st i næste st, 1 st i de næste 7 st X gentag X X = 90 st.
Omg 10–20: 1 st i hver st = 90 st.
Omg 21: 1 st i hver st, men tag 18 st ud jævnt fordelt = 108 st.
Omg 22: 1 st i hver st, men tag 18 st ud jævnt fordelt = 126 st.
Omg 23: 1 st i hver st, men tag 18 st ud jævnt fordelt = 144 st.
Omg 24: 1 st i hver st = 144 st.
Omg 25: 1 fm i hver st = 144 fm.
Omg 26: Hækl baglæns fm (krebsemasker) med fv 5, slut med 1 km i første fm.
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