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TIPS & RÅD

HÆKLET JAKKE I CHANEL-STIL

Reko Bomull (100 % genanvendt bomuld. Nøgle ca 50 g = 75 m)
Ca 17 fm x 20 omg med hæklenål 4 = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
XS (S) M (L) XL (2XL)
32-34 (36-38) 40-42 (44-46) 48-50 (52-54)
Ca 50 (51) 53 (55) 57 (59) cm
Ca 45 (46) 47 (48) 49 (50) cm
Ca 88 (94) 100 (110) 120 (130) cm
Fv 1: Ca 600 (650) 700 (750) 800 (850) g (fv 24202, sort)
Fv 2: Ca 150 (150) 150 (150) 150 (150) g (fv 24203, hvid)
4 mm
7 runde knapper
Katarina Segerbrand E-POST patterns@jarbo.se
G. Immerkær
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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 størrelsestabel 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 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.

FORKORTELSER

m = maske, cm = centimeter, st = stangmaske, lm = luftmaske, fm = fastmaske

HÆKLEFORKLARINGER

Luftmaske (lm): Lav en løkke X stik nålen i løkken og træk garnet igennem. Gentag fra X –X til det ønskede antal m er opnået.
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.
Baglæns fastmasker (bfm)(= krebsemasker): 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 (Hækles frem og tilbage)
Omg 1: Hækl 1 st i den 5. lm fra nålen X spring over 2 lm, i næste lm hækles 1 st, 1 lm, 1 st X gentag X-X omg ud og
vend med 4 lm.
Omg 2: Hækl 4 lm (= 1. st og 1 lm), 1 st om lm mellem de første 2 st X om næste lm hækles 1 st, 1 lm, 1 st X gentag
X-X omg ud. Gentag omg 2.

RYG OG FORSTYKKER

Hækl 149 (161) 173 (185) 197 (209) lm med hæklenål 4 og fv 1. Hækl mønster frem og tilbage.
Omg 1: Hækl 1 st i 5. lm fra nålen, X spring over 2 lm, i næste lm hækles 1 st, 1 lm, 1 st X, gentag X-X 48 (52) 56 (60)
64 (68) gange.
Omg 2: Hækl 4 lm (= 1 st og 1 lm), hækl 1 st om lm mellem de 2 første st, X om næste lm hækles 1 st, 1 lm, 1 st X,
gentag X-X omg ud. Gentag omg 2.
Hækl frem og tilbage til arb måler 34 (34) 35 (36) 37 (38) cm. Nu deles arbejdet til ryg og forstykker.

HØJRE FORSTYKKE

Hækl 4 lm, hækl 1 st om lm mellem de 2 første st, X om næste lm hækles 1 st, 1 lm, 1 st X, gentag X-X 11 (12) 13 (14)
15 (16) gange.
Hækl mønster over disse m til arb måler ca 42 (43) 45 (47) 49 (51) cm.
Hals: Hækl km over de første 10 m fra retsiden og hækl Mønster omg ud.
På næste omg hækles mønster indtil der er 1 st, 1 lm, 1 st, tilbage, vend.
Hækl 5 omg mønster over de resterende m. Klip garnet over.

VENSTRE FORSTYKKE

Spring over 25 (27) 29 (31) 33 (35) lm og sæt garnet til i næste lm.
Hækl på samme måde som højre forstykke, men spejlvendt.

RYG

Hold retsiden mod dig og sæt nyt garn til i næste lm. Hækl 4 lm (= 1 st og 1 lm), hækl 1 st om lm mellem de 2 første
st, X om næste lm hækles 1 st, 1 lm, 1 st X, gentag X-X 24 (26) 28 (30) 32 (34) gange.
Hækl Mønster til arb måler 49 (50) 52 (54) 56 (58) cm til der mangler 1 omg før Hel længde.
Nakke: Hækl 4 lm, 1 st om lm mellem de 2 første st, X om næste lm hækles 1 st, 1 lm, 1 st X, gentag X-X 7 (8) 9 (10)
11 (12) gange og klip garnet over.
Spring over 8 lm, sæt garnet til ved næste lm og hækl 4 lm, 1 st om samme lm X om næste lm hækles 1 st, 1 lm, 1 st X
gentag X-X 7 (8) 9 (10) 11 (12) gange. Klip garnet over.
Hækl skuldrene sammen fra vrangsiden med km.

ÆRMER

Start nederst i ærmegabet, sæt nyt garn til og hækl jævnt fordelt rundt i ærmegabet.
Hækl 4 lm og 1 st om den første st, X 1 st om næste st, 1 lm, 1 st om næste st, om næste st hækles 1 st, 1 lm, 1 st X,
gentag X-X omg ud, 1 km i 3. lm i starten af omg.
Hækl 4 lm, hækl 1 st om lm mellem de 2 første st, X om næste lm hækles 1 st, 1 lm, 1 st X, gentag X-X omg ud og slut
med 1 km i 3 lm i starten af omg.
Gentag den sidste omg 2 gange mere.
Indtagning: Hækl 4 lm, spring over den lm, hækl 1 st om næste lm og hækl omg ud som tidligere beskrevet. Tag ind på
denne måde på hver 4. (4.) 5. (5.) 5. (5.) omg i alt 9 gange.
Hækl til ærmet måler ca 43 (44) 45 (46) 47 (48) cm, klip garnet over.
Hækl det andet ærme på samme måde.

MONTERING

Hæft alle løse ender.
Kant: Brug fv 1 og start midt bag med 1 km. Hækl 1 lm og derefter fm jævnt rundt langs hele jakken. Hækl ca 1 fm i 3
m og spring over 1 m langs den nederste kant og rundt i halsen og 2 fm rundt om hver st langs forkanterne, i hvert
hjørne hækles 3 fm i samme m. Afslut omg med 1 km i 1. fm. Sørg for at kanten bliver jævn og at den ikke bølger eller
strammer.
Skift til fv 2 og hækl 3 omg fm, 1 fm i hver m og 3 fm i hver hjørnemaske. Afslut med 1 omg baglæns fm (krebsemasker)
samtidig med at der hækles 3 knaphuller i højre forkant. Knaphullerne laves ved at hækle 3 lm, spring over 2 fm. Det
øverste laves der hvor halskanten starter og de 2 næste laves med 8 cm’s mellemrum.
Ærmekant: Brug fv 1, start midt under ærmet og hækl fm jævnt fordelt rundt om ærmekanten. Afslut om med 1 km i 1.
fm. Skift til fv 2 og hækl 2 omg fm, 1 fm i hver m. Afslut med 1 omg baglæns fm.
Lommeklap nederst (2 stk.): Hækl 16 lm med fv 1. Start i 2. lm fra nålen og hækl 4 omg fm frem og tilbage.
Kant: Brug fv 1 og start i højre side og hækl fra vrangsiden, hækl langs begge de korte sider og langs den nederste side.
Hækl 1 omg fm, 1 fm i hver m og 3 fm i hvert hjørne. Vend og hækl yderligere 1 omg med 1 fm i hver fm og 3 fm i hvert
hjørne. Klip garnet over. Sy lommeklappen på ca 14 cm oppe på jakken, målt fra den nederste kant og 6 cm fra forkanten.
Lommeklap øverst: Hækl 13 lm med fv 1. Start i 2. lm fra nålen og hækl som den nederste lommeklap. Sy dem fast ca
37 cm fra den nederste kant og 5 cm fra forkanten.
Sy i knapper i midt på lommeklapperne, sy fast gennem jakken og lommeklappen.
Sy i knapper i forkanten ud for knaphullerne.
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