Stella

- en hæklet stjernetrøje

Design: Sidsel Sangild
En kort stjernetrøje i hækling til små og større piger. Den er hæklet i en variation af den
traditionelle filethækling. Trøjen kan nemt
hækles længere ved at hækle flere rækker før
første diagram, hvis man ønsker det.
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Materialer
130 (140) 160 (200) g Arwetta Classic, fv. 197
3 mm hæklenål
Størrelser
4 år/104 cl; 6 år/116 cl; 8 år/128 cl; 10 år/140 cl
Mål
Længde: 36 (37,5) 40 (43,5) cm
Bredde: 31,5 (33) 35 (38) cm
Hæklefasthed
12 huller x 11 rk = 10 x 10 cm.
Hækling af huller og firkanter
Når et hul placeres over et hul, hækles således: Stm i
stm, 2 lm, stm i næste stm
Når en firkant placeres over et hul, hækles således:
Stm i stm, 2stmsm om lm-bue, stm i næste stm.
Når en firkant placeres over en firkant, hækles således: Stm i stm, 2stmsm i 2stmsm, stm i næste stm.
Når et hul placeres over en firkant, hækles således:
Stm i stm, spring 2stmsm over, 1 stm i næste stm.
Se også diagram.
Arbejdsgang
Hækles nedefra og op – forstykke og ryg hver for sig.
Derefter hækles stykkerne sammen.
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Ryg/forstykke
Slå 115 (121) 127 (139) lm op.
1. rk: 5 lm (tæller som 1 stm og 2 lm), 1 stm i
8. lm fra nålen, *2 lm, spring 2 lm over, 1 stm i
næste lm*, gentag fra * til * rækken ud (= 38,
40, 42, 46 huller).
2. rk: 5 lm (tæller som 1 stm og 2 lm), 1 stm i
rækkens 2. stm, *2 lm, 1 stm i stm*, gentag fra
* til * rækken ud.
Gentag 2. rk 5 (6) 7 (8) gange yderligere, og
følg så diagrammet over de næste 12 rækker.
Bemærk, at der hækles på en lidt anderledes
måde end i traditionel filethækling – se hækling
af huller og firkanter.
Hækl 6 (7) 8 (9) rækker med kun huller og hækl
så efter diagrammet igen over de næste 12 rækker.
Samtidig skal der etableres ærmer.
Når der er hæklet i alt 25 (26 (28) 30 rækker
gør du følgende:
Bryd garnet. Slå 96 (105) 114 (123) lm op. Hækl
1 stm i den første stm på arbejdet (hvor du brød
garnet). Fortsæt i mønster hen over hele stykket. Efter sidste stm slås 96 (105) 114 (123) lm
op.
Nu er begge ærmer etableret.
Næste rk: 3 lm, 1 hstm i 6. lm fra nålen, *2 lm,
spring 2 lm over, 1 hstm i næste lm*, gentag fra
* til * yderligere 8 (9) 10 (11) gange, **2 lm,
spring 2 lm over, 1 stm i næste lm**, gentag fra
** til **, indtil du når til hovedstykket (ærmet
består af 32, 35, 38, 41 huller). Fortsæt i mønster over kroppen og hækl derefter fra ** til **
21 (23) 25 (27) gange og fra * til * 11 (12) 13
(14) gange.
Næste rk: 3 lm, 1 hstm i 2. hstm, *2 lm, 1
hstm i næste hstm*, gentag fra * til * 9 (10)
11 (12) gange, **2 lm, spring 2 lm over, 1 stm
i næste stm**, gentag fra ** til ** indtil du når
hovedstykket, fortsæt i mønster over hovedstykket og gentag derefter fra ** til ** 21 (23) 25
(27) gange og fra * til * 11 (12) 13 (14) gange.
Gentag denne rk 11 (12) 13 (15) gange yderligere, så ærmet i alt består af 13, 14, 15, 17
rækker.
Luk af.

Side 2
Maskediagram
Den første række.

Når et ”hul” placeres over et hul,
hækles således: Stm i stm, 2 lm,
stm i næste stm
Når en firkant placeres over et
hul, hækles således: Stm i stm,
2stmsm om lm-bue, stm i næste
stm.
Når en firkant placeres over en
firkant, hækles således: Stm i
stm, 2stmsm i 2stmsm, stm i
næste stm.
Når et hul placeres over en
firkant, hækles således: Stm i
stm, spring 2stmsm over, 1 stm i
næste stm.
lm
stm
2stmsm om lm-bue

Hækl et stykke mere magen til, men bryd ikke garnet.
Sammenhækling af skuldre samt side- og ærmesøm:
2 lm, hstm i hstm/stm i det andet stykke, 2 lm, hstm i
hstm/stm i det første, hstm i hstm/stm i stykke 2 osv.

Mønsterdiagram
De hvide firkanter repræsenterer
et ”hul”.
De sorte firkanter repræsenterer
en firkant.
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