Andesite

- en hæklet jakke med sjalskrave

Design: Sys Fredens
Andesite er en super flot, klassisk elegant,
hæklet jakke. Jakken er taljeret med ind-og
udtagninger i sidesømmene. Jakken kan bruges løs, med et bælte, eller der kan hækles
en trense i forkanten til knaphul, så den kan
lukkes med en knap. Ærmerne har en lille
kuppel, der giver ekstra vidde i ærmegabene.
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Materialer
600 (650) 700 (750) g Peruvian Highland Wool fra
Filcolana i farve 812 (Granit mélange)
Hæklenål 6 mm til jakken, 5 mm til kanten
2 markører
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 78-88 (88-98) 98-108 (108118) cm
Overvidde: 90 (100) 110 (120) cm
Vidde forneden: 90 (100) 110 (120) cm
Ærmelængde: 46 cm
Hel længde: 55 cm
Hæklefasthed
17 m og 16 rk i mønster på hæklenål 6 mm = 10 x 10
cm
Særlige forkortelser
Udtagning (udt): I næste lm-bue hækles [1 lm og 1
fm] 2 gange = 2 m taget ud.
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Indtagning (indt): 1 lm, hent garnet i næste lm-bue
= 2 løkker på nålen, hent garnet i næste lm-bue = 3
løkker på nålen, slå om og træk garnet gennem alle
løkkerne = 2 m taget ind.
Mønster (lige maskeantal)
1. rk: 1 lm, spring 1 m over, 1 fm i lm-buen. Vend
hver rk med 1 lm.
Gentag denne række arb igennem.
NB: 1 lm og 1 fm i mønsteret svarer til 2 masker.
Arbejdsgang
Jakken hækles nedefra og op, og frem og tilbage i ét
stykke til ærmegab. Arbejdet deles, og forstykker og
ryg hækles færdig hver for sig. Kraven hækles ud i ét
med forstykket og syes sammen i nakken.
Ærmerne hækles med forskudte udtagninger og med
en lille ærmekuppel for en god pasform. Til sidst hækles der en række fastmasker langs forkanten. Jakken
er uden knaphul, men kan holdes på plads med en
nål, eller der kan hækles en trense til en knap.
Tip
Undgå skift til nyt ngl ved forkanterne, eller splejs
garnenderne sammen, så hæftninger undgås.
Ryg og forstykker
Slå 155 (173) 191 (209) lm op og vend med 1 lm.
Fortsæt i mønster, således:
1. rk (retsiden): 1 fm i 3. lm fra nålen *1 lm, spring 1
m over, 1 fm i lm*, gentag fra * til * rk ud. Vend med
1 lm.
2. rk: *1 lm, 1 fm i lm-buen*, gentag fra * til * rk ud,
slut med 1 fm i vendebuen. Vend med 1 lm.
Gentag den 2. rk arb igennem.
Hækl lige op, til arb måler 8 cm. Slut med en vrangside-rk.
Sæt en markør i hver sidesøm = 40 (44) 48 (52) m til
hvert forstykke og 74 (84) 94 (104) m til ryg.
Indt i sidesømmene (retsiden)
Hækl 38 (42) 46 (50) m, 1 indt, hækl til der er 41
(45) 49 (53) m tilbage, 1 indt, hækl rk ud = 4 m taget ind = 150 (168) 186 (204) m.
Hækl 5 rk lige op.
Hækl 36 (40) 44 (48) m, 1 indt, hækl til der er 39
(43) 47 (51) m tilbage, 1 indt, hækl rk ud = 4 m taget ind = 146 (164) 182 (200) m.
Hækl 3 rk lige op.
Hækl 34 (38) 42 (46) m, 1 indt, hækl til der er 37
(41) 45 (49) m tilbage, 1 indt, hækl rk ud = 4 m taget ind = 142 (160) 178 (196) m.
Hækl lige op, til arb måler 20 cm. Slut med en
vrangside-rk.
Udt i sidesømmene (retsiden):
Hækl 34 (38) 42 (46) m, 1 udt, hækl til der er 35
(39) 43 (47) m tilbage, 1 udt, hækl rk ud = 4 m taget
ud = 146 (164) 182 (200) m.
Hækl 7 rk lige op.
Hækl 36 (40) 44 (48) m, 1 udt, hækl til der er 37
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(41) 45 (49) m, m tilbage, 1 udt, hækl rk ud = 4 m
taget ud = 150 (168) 186 (204) m.
Hækl 7 rk lige op.
Hækl 38 (42) 46 (50) m, 1 udt, hækl til der er 39
(43) 47 (51) m tilbage, 1 udt, hækl rk ud = 4 m taget
ud = 154 (172) 190 (208) m.
Der er atter 40 (44) 48 (52) m til hvert forstykke og
74 (84) 94 (104) m til ryg.
Hækl lige op, til arb måler 37 (36) 35 (34) cm. Slut
med en vrangside-rk. Her deles arb.
Højre forstykke
Fra retsiden hækles 34 (38) 42 (46) m, vend med 1
lm.
Hækl over disse m, til arb måler 55 cm. Slut med en
retside-rk.
Højre krave (vrangsiden)
Hækl 16 m (alle str), vend med 1 lm.
Hækl over disse m, til kraven måler 14 (15) 15 (15)
cm. Bryd garnet. Kraven er længere end halvdelen af
nakken, da den skal holdes til ved sammensyning.
De rest 18 (22) 26 (30) m danner skulder.
Ryg
Spring 10 (10) 12 (12) m over til ærmegab, sæt garnet til fra retsiden, og hækl 66 (76) 82 (92) m, vend
med 1 lm. Hækl over disse m, til arb måler 55 cm.
Bryd garnet.
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Venstre forstykke
Spring 10 (10) 12 (12) m over til ærmegab, sæt garnet til fra retsiden, og hækl 34 (38) 42 (46) m, vend
med 1 lm. Hækl over disse m, til arb måler 55 cm.
Slut med en vrangside-rk.
Venstre krave (retsiden)
Hækl 16 m, vend med 1 lm.
Hækl over disse m, til kraven måler 14 (15) 15 (15)
cm. Bryd garnet. Kraven er længere end halvdelen af
nakken, da den skal holdes til ved sammensyning.
De rest 18 (22) 26 (30) m danner skulder.
Ærmer
Slå 41 (43) 45 (47) lm op og vend med 1 lm.
Fortsæt i mønster som på jakken. Hækl 12 (10) 10
(8) cm lige op.
Udt i hhv beg og i slutn af rk, således:
1. udt: Hækl, til der er 2 m tilbage, 1 udt = 2 m taget
ud = 42 (44) 46 (48) m.
Hækl 5 rk lige op.
2. udt: 1 udt, hækl rk ud = 2 m taget ud = 44 (46)
48 (50) m.
Hækl 5 rk lige op.
Gentag disse 12 rk, til der er 56 (60) 62 (66) m.
Hækl lige op, til arb måler 46 cm. Sæt et mærke i
hver side.
Hækl lige op, til arb måler 49 cm.
Ærmekuppel
Hækl, til der er 6 m tilbage, *vend uden lm, hækl 1
fm i lm-buen og hækl mønster, til der er 6 m tilbage*.
Gentag fra * til * til der er vendt 3 gange i hver side.
Vend ikke, men hækl 1 km i hver m rk ud. Bryd garnet.
Hækl et ærme magen til.
Montering
Sy vandrette sømme (aflukningskant) således: Sy fra
retten i maskens inderste lænke:
1: Stik nålen under lænken på ryggen og under lænken på forstykket
*2: Stik nålen under næste lænke på forstykket og
under samme lænke på ryggen som før.
3: Stik nålen under næste lænke på ryggen og under
samme lænke på forstykket som før*, gentag fra * til
* (der sys sammen med 8-taller).
Sy lodrette sømme således: Sy sammen fra retsiden
med madrassting
Sy skuldersømmene sammen. Sy kraven sammen
midt bag. Sy kraven fast langs nakken, idet kraven
holdes til.
Sy ærmerne på jakken i indhakket, sy det øverste af
ærmet (fra mærket) fast langs ærmegabet. Sy resten
af ærmesømmen sammen.
Forkanter
Hækl 1 rk fm fra retsiden langs forkanter og krave
med hæklenål 5 mm.
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