Agathe

- en sød, hæklet cardigan til de mindste

Design: Sys Fredens
En sød boblende trøje hæklet i et enkelt mønster. Undlad kraven, så den også fin til små
drenge.
2. udgave - marts 2018, © Filcolana A/S
Materialer
Anina fra Filcolana:
200 (200) 250 (250) g i farve 954 (Lysegrå (melange))
10 g i farve 334 (Light Blush), til krave
Hæklenål 3 mm
5 knapper ca 15 mm Ø
Størrelser
6 mdr/68 cl (9 mdr/74 cl) 12 mdr/80 cl (18 mdr/86
cl)
Mål
Jakke
Bredde: 26 (28) 30 (32) cm
Ærmelængde: 18 (19) 20 (21) cm
Hel længde: 31 (33) 35 (37) cm
Krave
42 (42) 44 (44) cm
Hæklefasthed
Jakke
29 m og 20 rk i mønster på nål 3 mm = 10 x 10 cm.
Krave
22 m i mønster på nål 3 mm = 10 cm.
Særlige forkortelser
Boble: Slå om, hent garnet gennem næste m, slå
om og træk gennem 2 løkker på nålen = 2 løkker på
nålen, *slå om, hent garnet gennem samme m, slå
om og træk gennem 2 løkker på nålen = 3 løkker på
nålen*; gent fra * til * endnu 2 gange = 5 løkker på
nålen, slå om og træk gennem alle løkker = 1 løkke
på nålen.
2 stgm sm: Slå om, hent garnet gennem næste m,
slå om og træk gennem 2 løkker på nålen = 2 løkker på nålen, slå om, hent garnet gennem næste m,
slå om og træk gennem 2 løkker på nålen, slå om og
træk gennem 2 løkker på nålen = 1 løkke på nålen.
Arbejdsgang
Trøjen hækles i et stykke fra nederst på ryggen,
ærmernes masker slås op i hver side og der hækles
videre over ryg og begge ærmer til skulder. Herfra deles arb og hvert side hækles færdig for sig og slutter
nederst på forstykkerne.
Trøjen sys sammen langs ærme- og sidesøm. Der
hækles en rk fm langs forkanter og halsudskæringen.
Der hækles evt. trenser til knaphuller.
Der kan hækles en lille krave, der sys på til sidst.

www.filcolana.dk

Filcolana

Hækl 3. og 4. rk yderligere 1 gang.
7. rk (vrangen): Hækl mønster til der er 8 (9) 10 (10) m tilbage
Vend med 1 lm.
2 m til
8. rk (retten): Mønster over alle masker = 41 (43) 47Side
(49)
Vend med 2 lm.
RYG
Slå 75 (81) 87 (93) lm op med grå og vend med 1
lm.Fortsæt lige op i mønster til forstykket måler som ryggen fra skul
1. rk (retten): Hækl 1 fm i hver lm = 75 (81) 87 (93)
m.retside-rk. Bryd garnet og hæft.
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Vend med 2 lm.
2. mønster-rk (vrangen): 1 (4) 7 (10) stgm, 1 lm,
spring 1 m over, 1 boble, 1 lm, spring 1 m over, *7
stgm, 1 lm, spring 1 m over, 1 boble, 1 lm, spring 1
m over*, hækl fra * yderligere 6 (6) 6 (6) gange, 1
(4) 7 (10) stgm.
Vend med 1 lm.
3. mønster-rk (retten): 1 (4) 7 (10) fm, 1 fm i lmbuen før boblen, 1 fm, 1 fm i lm-buen efter boblen,
*7 fm, 1 fm i lm-buen før boblen, 1 fm, 1 fm i lmbuen efter boblen*, hækl fra * til * yderligere 6 (6) 6
(6) gange, 1 (4) 7 (10) fm.
4. mønster-rk (vrangen): 6 (9) 2 (5) stgm, 1 lm,
spring 1 m over, 1 boble, 1 lm, spring 1 m over, *7
stgm, 1 lm, spring 1 m over, 1 boble, 1 lm, spring 1
m over*, hækl fra * til * yderligere 5 (5) 7 (7) gange,
6 (9) 2 (5) stgm.
Vend med 1 lm.
5. mønster-rk (retten): 6 (9) 2 (5) fm, 1 fm i lm-buen
før boblen, 1 fm, 1 fm i lm-buen efter boblen, *7 fm,
1 fm i lm-buen før boblen, 1 fm, 1 fm i lm-buen efter
boblen*, hækl fra * til * yderligere 5 (5) 7 (7) gange,
6 (9) 2 (5) fm.
Gentag 2. til 5. rk, til arb måler 20 (22) 23 (24) cm.
Slut med en vrangside- rk.

Montering
Sammensyning: Sy ærmesømmene sammen således: Sy samm
sy midt i stgm ved vende-rk, så kanten udjævnes. Sy sidesømme
Kanter: Hækl 1 rk fm langs forkanter, hals og nakke (hækl evt m
udjævnes).
Knapper og knaphuller: Brug evt hullerne ved bomberne til kna
gelse af rk til venstre ærme = 101 (109) 119 (123)
knaphuls-trenser.
m.
Vend med 1Den
lm.
Sy knapperne på det ene forstykke.
øverste ved halsudskæri
3. rk (vrangen): 1 fm, hækl stgm på ærme, hækl
mønster på ryg og stgm på det andet ærme, til der er
fordelt.
1 m tilbage, 1 fm, slå 13 (14) 14 (15) lm op.
med 1 lm.
Trenser: Hækl fra retten 1 fmVend
ved
den første knap, *hækl 3 lm, s
4. rk (retten): hækl mønster på ærme, ryg og ærme,
14 (15) lm op.
fm til næste knap*, hækl fra *slå
til13med
*(14)yderligere
4 gange, slut med e
Vend
1 lm.
Hækl bobler med i mønster på begge ærmer, undlad
Opslagning til ærmer
knap.
bobler tæt på begyndelsen og slutningen af rækkerne.
Vend
ikke, men forsæt med at slå m op til ærmer,
Markér på ærmet hvor de nye bobler skal hækles.
således:
enSlåpyntekrave
i en
drengeeller pigefarve
ogpåsy
knapperne
5. rk (vrangen):
1 fm, hækl mønster
ærme,
ryg
1. Hækl
rk (vrangen):
13 (14) 16 (15) lm op
i forlæn-

gelse af rk til højre ærme.
Vend med 1 lm.
2. rk (retten): Hækl 13 (14) 16 (15) fm, hækl mønster over ryggen, slå 13 (14) 16 (15) lm op i forlæn-

og ærme, til der er 1 m tilbage, 1 fm, slå 13 (14) 14
(15) lm op.
Vend med 1 lm.
6. rk (retten): hækl mønster på ærme, ryg og ærme,

Diagram

Diagram

= stangmaske, stgm
= boble
= fastmaske, fm. Der hækles fm i lm-buerne på hver side af boblen
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slå 13 (14) 14 (15) lm op.
Vend med 1 lm.
Marker på ærmet hvor de nye bobler skal hækles.
Slå 13 (14) 14 (15) m mere op i hver side =52 (56)
56 (60) m på hvert ærme = 179 (193) 199 (213) m
ialt.
Hækl lige op, til arb måler 29 (31) 33 (35) cm. Slut
med en retside-rk.
Sæt et mærke på hver side af de midterste 23 (25)
27 (29) m = 78 (84) 88 (92) m i hver side.
Her deles arb og hvert forstykke og hækles færdig for
sig.
VENSTRE FORSTYKKE
1. rk (vrangen): Hækl mønster til der er 3 m tilbage
før mærket i nakken, 2 stgm sm, 1 stgm.
Vend med 1 lm.
2. rk (retten): Mønster over alle masker.
Vend med 1 lm.
Hækl 1. og 2. rk yderligere 1 gang = 76 (82) 86 (90)
m.
Sæt et mærke ved håndleddet = skulder og midt på
arb.
Hækl 4 rk lige op.
Vend med 1 lm.

Side 3
3. rk (retten): Hækl mønster til der er 13 (14) 14
(15) m tilbage på ærmet.
Vend med 1 lm.
4. rk (vrangen): 1 fm, mønster rk ud.
Vend med 1 lm
Hækl 3. og 4. rk yderligere 1 gang.
7. rk (retten): Hækl til der er 9 (10) 11 (11) m tilbage på ærmet = 41 (43) 47 (49) m til forstykke.
Vend med 1 lm.
8. rk (vrangen): 1 fm, mønster rk ud.
Vend med 1 lm.
Fortsæt lige op i mønster til forstykket måler som
ryggen fra skulder. Slut med en retside-rk. Bryd garnet og hæft.
HØJRE FORSTYKKE
Spring nakkens m over. Sæt garn til ved mærket.
1. rk (vrangen): 1 stgm, 2 stgm sm, mønster rk ud.
Vend med 1 lm.
2. rk (retten): Hækl mønster rk ud.
Hækl 1. og 2. rk yderligere 1 gang = 76 (82) 86 (90)
m.
Sæt et mærke ved håndled = skulder og midt på arb.
Hækl 3 rk lige op.

Halsudskæring
Størrelse 6 og 9 mdr:
1. rk (vrangen): Hækl mønster til der er 1 m tilbage,
1 fm, slå 1 lm op i slut af rk.
Vend med 1 lm.
2. rk (retten): Hækl mønster = 77 (83) m.
Vend med 1 lm.
3. rk (vrangen): Hækl mønster til der er 1 m tilbage,
1 fm, slå 2 lm op i slut af rk.
Vend med 1 lm.
4. rk (retten): Hækl mønster = 79 (85) m.
Vend med 1 lm.
Herefter slås 3, 4, 7 nye lm op i halssiden i slut af
hver vrangside-rk = 93 (99) m.
Størrelse 12 og 18 mdr:
1. rk (vrangen): Hækl mønster til der er 1 m tilbage,
1 fm, slå 1 lm op i slut af rk.
Vend med 1 lm.
2. rk (retten): Hækl mønster = 87 (91) m.
3. rk (vrangen): Hækl mønster til der er 1 m tilbage,
1 fm, slå 2 lm op i slut af rk.
Vend med 1 lm.
4. rk (retten): Hækl mønster = 89 (93) m.
Vend med 1 lm.
Herefter slås 2, 3, 4, 7 nye lm op i halssiden i slut af
hver vrangside-rk = 105 (109) m.
Alle Størrelser: Hækl lige op til samme antal rk som
ved håndleddet.

Halsudskæring
Størrelse 6 og 9 mdr:
1. rk (retten): Hækl mønster, slå 1 ny lm op i slut af
rk.
Vend med 2 lm.
2. rk (vrangen): Hækl mønster = 77 (83) m.
Vend med 2 lm.
3. rk (retten): Hækl mønster, slå 2 nye lm op i slut af
rk.
Vend med 2 lm.
4. rk (vrangen): Hækl mønster = 79 (85) m.
Vend med 2 lm.
Herefter slås 3, 4, 7 nye lm op i halssiden i slut af
hver retside-rk = 93 (99) m.
Størrelse 12 og 18 mdr:
1. rk (retten): Hækl mønster, slå 1 ny lm op i slut af
rk.
Vend med 2 lm.
2. rk (vrangen): Hækl mønster = 87 (91) m.
Vend med 2 lm.
3. rk (retten): Hækl mønster, slå 2 nye lm op i slut af
rk.
Vend med 2 lm.
4. rk (vrangen): Hækl mønster = 89 (93) m.
Vend med 2 lm.
Herefter slås 2, 3, 4, 7 nye lm op i halssiden i slut af
hver retside-rk = 105 (109) m.
Alle Størrelser: Hækl lige op til samme antal rk som
ved håndleddet.

Aflukning af ærmer
1. rk (retten): Hækl mønster til der er 17 (18) 19
(19) m tilbage på ærmet.
Vend med 1 lm.
2. rk (vrangen): 1 fm, mønster rk ud.
Vend med 1 lm.

Aflukning af ærmer
1. rk (vrangen): Hækl mønster til der er 17 (18) 19
(19) m tilbage på ærmet, 1 fm.
Vend med 1 lm.
2. rk (retten): Hækl mønster rk ud.
Vend med 1 lm.
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Side 4

3. rk: Hækl mønster til der er 13 (14) 14 (15) m tilbage på ærmet, 1 fm.
Vend med 1 lm.
4. rk: Hækl mønster rk ud.
Hækl 3. og 4. rk yderligere 1 gang.
7. rk (vrangen): Hækl mønster til der er 9 (10) 11
(11) m tilbage på ærmet, 1 fm.
Vend med 1 lm.
8. rk (retten): Mønster over alle masker = 41 (43) 47
(49) m til forstykke.
Vend med 1 lm.
Fortsæt lige op i mønster til forstykket måler som
ryggen fra skulder. Slut med en retside-rk. Bryd garnet og hæft.
Montering
Sammensyning: Sy ærmesømmene sammen således: Sy sammen i fm-kanten, men sy midt i stgm
ved vende-rk, så kanten udjævnes. Sy sidesømmene
sammen.
Kanter: Hækl 1 rk fm langs forkanter, hals og nakke
(hækl evt midt i stgm, så kanten udjævnes).
Knapper og knaphuller: Brug evt hullerne ved bomberne til knaphuller eller hækl knaphuls-trenser.
Sy knapperne på det ene forstykke. Den øverste ved
halsudskæringen og resten jævnt fordelt.
Trenser: Hækl fra retten 1 fm ved den første knap,
*hækl 3 lm, spring 2 m over, hækl fm til næste
knap*, hækl fra * til * yderligere 4 gange, slut med
en fm efter den sidste knap.
Hækl en pyntekrave i en drenge- eller pigefarve og sy
knapperne på med samme farve.
KRAVE
Særlige forkortelser
Musling: Hækl 4 stgm i samme maske
Picot: I næste maske hækles: 1 fm, 5 lm, 1 km i fm,
1 fm.
Slå 90 (96) lm løst op med farve Light Blush.
Vend med 1 lm.
1. rk: *6 (7) fm, 2 fm i næste m* gentag fra * til *,
til der er 6 (7) m tilbage = 12 (12) m taget ud = 102
(108) m.
Vend med 1 lm.
2. rk: (spring 2 m over, 1 musling, spring 2 m over, 1
fm) gentages rk ud = 17 (18) muslinger.
Vend med 1 lm.
3. rk: 2 fm, 1 picot, (4 fm, 1 picot) gentages til der er
3 m tilbage, 2 fm, 1 km
Bryd garnet og hæft.
Sy kraven på trøjen, men lad ca 1 cm være fri i hver
side af halsudskæringen.
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