Bellis - en stribet børnecardigan med glimmer
Design: Sarah Zachariasen
Denne cardigan er designet med hjælp fra designerens døtre, der elsker glimmer og farver,
så her bliver små og store pigers kærlighed til
glimmer opfyldt i et ellers enkelt design med
rig mulighed for at lege med farverne.
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Materialer
Farve A: 25 (25) 50 (50) g Saga fra Filcolana i farve
101 (Natural White)
Farve B: 20 (20) 50 (50) g Saga fra Filcolana i farve
247 (Heather blossom)
Farve C: 25 (25) 50 (50) g Saga fra Filcolana i farve
117 (Rose Petal)
Farve D: 25 (25) 50 (50) g Saga fra Filcolana i farve
302 (Ballet Slipper)
Farve E: 25 (25) 50 (50) g Saga fra Filcolana i farve
303 (Sea Glass)
Farve F: ca. 5 (5) 10 (10) g Paia fra Filcolana i farve
703 (Gold shimmer)
Hæklenål 2,5 og 3 mm
6 (7) 7 (8) knapper, ca. 12 mm i diameter
Størrelser
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl)
Mål
Passer til brystmål: 54 (58) 64 (68) cm
Overvidde: 65 (68) 73 (78) cm
Længde: 34 (37) 40 (42) cm
Hæklefasthed
22 hstm x 16½ rk =10 x 10 cm
Forkortelser
stm: stangmaske(r)
hstm: halv(e) stangmaske(r)
fm: fastmaske(r)
fmbl: fastmaske(r) i bagerste maskeled
lm: luftmaske(r)
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fmbl: fastmaske i bagerste maskeled
relieffm: relieffastmaske
rk: række(r)
m: maske(r)
udt: udtagning
indt: indtagning
lm-bue: luftmaskebue

Bærestykke
Skift til hæklenål 3 mm.
NB! Vend hver rk med 2 lm.
1. rk: Hækl 87 (96) 99 (102) stm langs ribkanten, 3
m for hver 2 rk.

Relieffastmaske: Der hækles en fastmaske omkring
selve m forfra i stedet for i toppen af m.

2. rk: 14 (15) 16 (16) hstm, udt, 14 (15) 15 (15)
hstm, udt, 27 (31) 33 (35) hstm, udt, 14 (15) 15
(15) hstm, udt, 14 (16) 16 (17) hstm.

Indtagning: 2 m sammen = Hækl 1 ufærdig m i hver
af de næste 2 m, slå om, og træk igennem alle løkker
på nålen.
Udtagning: 3 m i samme m. På næste rk hækles udt i
den midterste af disse 3 m.
Arbejdsgang
Cardiganen hækles oppefra og ned med halve stangmasker i bagerste maskeled. Først hækles ribkanten
frem og tilbage. Herefter hækles bærestykket frem
og tilbage langs den ene side af ribkanten. Arbejdet
deles, og krop og ærmer hækles hver for sig. Til slut
hækles nederste kant samt knap- og knaphulskant.
Striber – bærestykke og krop
Der hækles 10 (12) 13 (14) rk i hver af farverne B, C,
D og E, idet de 2 første rk i 2., 3. og 4 stribe hækles
med den pågældende farve + farve F (Paia).
Ribkant
Brug farve A og hæklenål 2,5 mm.
Slå 6 + 1 lm op.
Hækl i alt 58 (64) 66 (68) rk med 6 fmbl i hver, idet
hver rk vendes med 1 lm.

Skift til farve B.

3. rk: 15 (17) 17 (18) hstm, udt, 16 (17) 17 (17)
hstm, udt, 29 (33) 35 (37) hstm, udt, 16 (17) 17
(17) hstm, udt, 15 (16) 17 (17) hstm.
Hækl striber som forklaret ovenfor, og fortsæt frem
og tilbage på denne måde med 2 m mere mellem
udtagningerne på hver rk.
Hækl i alt 18 (18) 19 (21) rk med udt = 231 (240)
251 (270) m.
Hækl derefter 1 rk uden udtagninger.
Nu deles arbejdet til krop og ærmer således:
Hækl 33 (35) 36 (38) hstm, 4 (4) 5 (6) lm, spring
50 (51) 53 (57) m over, 65 (69) 73 (79) hstm, 4 (4)
5 (6) lm, spring 50 (51) 53 (57) m over, 33 (34) 36
(39) hstm.
Krop
Fortsæt frem og tilbage i striber over kroppens 139
(146) 155 (168) hstm.
Når den sidste stribe er hæklet, skifter du til Farve A.
1. rk: Hækl 139 (146) 155 (168) hstm.
2. rk: *3 fm, indt*, gentag fra * til * yderligere 26
(28) 30 (32) gange, og slut med 4 (1) 0 (3) hstm.
Skift til hæklenål 2,5mm, og hækl kanten nederst.
Hækl 11 lm. Begynd i 2. m fra nålen, og hækl 10 fm.
Fortsæt langs cardiganens nederste kant, og *hækl 1
fm i hver af de følgende 2 m i kanten, 1 lm (vendemaske), spring de 2 fm, du lige har hæklet, over, og
hækl 1 fm i bagerste maskeled i hver af de 10 ”flyvende” fm, vend med 1 lm, og hækl 10 fm i bagerste
led*, gentag fra * til * langs hele kanten.
Ærmer
NB! Hver rk slutter med 1 km i 1. m, arbejdet vendes, og næste rk begynder med 1 lm.
Brug hæklenål 3 mm, sæt den farve, der passer i stribemønsteret til midt under ærmet, og hækl frem og
tilbage med samling midt under ærmet: Begynd midt
under ærmet, og hækl 54 (55) 58 (63) hstm frem og
tilbage med samling midt under ærmet.
Hækl i alt 4 striber med 10 (12) 13 (14) rk i hver
stribe, skift derefter til farve B, og hækl 7 rk (alle
str.), idet de første 2 af disse rk hækles med farve B
+ F (Paia).
Skift farve til farve A
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1. rk: Hækl 54 (55) 58 (63) hstm
2. rk: *3 fm, indt*, gentag fra * til * yderligere 9
(10) 10 (11) gange, og slut med 4 (0) 3 (3) hstm =
44 (44) 47 (51) hstm.
3. rk: *3 fm, indt*, gentag fra * til * yderligere 7 (7)
8 (9) gange, og slut med 4 (4) 2 (1) hstm = 36 (36)
38 (41) m.
Skift til hæklenål 2,5mm, og hækl kanten nederst.
Hækl 7 lm. Begynd i 2. m fra nålen, og hækl 6 fm.
Fortsæt langs ærmets nederste kant, og *hækl 1 fm i
hver af de følgende 2 m i kanten, 1 lm (vendemaske),
spring de 2 fm, du lige har hæklet, over, og hækl 1
fm i bagerste maskeled i hver af de 6 ”flyvende” fm,
vend med 1 lm, og hækl 6 fm i bagerste led*, gentag
fra * til * langs hele kanten.
Hækl 1. og sidste rk fm sammen med km.
Knap- og knaphulskant
Brug farve A og hæklenål 3 mm.
Knapkant
Begynd øverst på venstre forstykke, og hækl således:
1. rk: 6 fmbl, 63 (75) 81 (87) fm langs kanten, 3 m
for hver 2 rk (se billedvejledning), 10 fmbl.
2. rk: 10 fmbl, 63 (75) 81 (87) relieffm forfra, 6 fmbl.
3. rk: 6 fmbl, 63 (75) 81 (87) fm, 10 fmbl.
4. rk: 10 fmbl, 63 (75) 81 (87) fm, 6 fbml.
Gentag 3. og 4 rk 1 gang mere, og hækl derefter igen
3. rk.
Knaphulskant
Begynd nederst på højre forstykke, og hækl således:
1. rk: 10 fmbl, 63 (75) 81 (87) fm langs kanten, 3 m
for hver 2 rk (se billedvejledning), 6 fmbl.
2. rk: 6 fmbl, 63 (75) 81 (87) relieffm forfra, 10 fmbl.
3. rk: 10 fmbl, 63 (75) 81 (87) fm, 6 fmbl.
4. rk (knaphuller): 6 fmbl, 63 (75) 81 (87) fm, 10
fbml. samtidig hækles der 6 (7) 7 (8) knaphuller
jævnt fordelt således: 2 lm, spring 2 m over. På næste rk hækles der 2 fm i lm-buen.
Gentag 3. og 4 rk 1 gang mere – dog uden knaphuller
– og hækl derefter igen 3. rk.
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Billedvejledning

Billede 1. Der hækles 3 fm for hver 2 rk hstm, maskemarkørerne indikerer, hvor der skal hækles.

Billede 4: Ved 3. fm stikkes hæklenålen under lænkerne efter V’et.

Billede 2: Ved 1. fm stikkes hæklenålen under lænken.

Billede 5: Maskerne lægger sig fint oven på arbejdet
og danner en elegant kant.

Billede 3: Ved 2. fm stikkes hæklenålen ind under de
2 lænker, der danner et lille V.

Billede 6: Næste rk: For at få vinklen på arbejdet til
at passe igen, hækles der nu relieffastmasker omkring de fm, der blev hæklet på forrige rk. Billedet
viser vrangsiden af arbejdet.
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