
Carmen / 1801 / Design Jonna Thue 

 

 
 

MATERIALE: Alicante Cotton (100 % bomuld). 

STØRRELSER: S (M) L (XL) XXL 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 92 (100) 108 (116) 124 cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 55 (56) 57 (58) 59 cm. 

GARNFORBRUG: 6 (6) 7 (8) 9 ngl. fv. 2122. 

HÆKLENÅL: Nr. 3. 

HÆKLEFASTHED: 23 m = 11 huller med 1 stgm i begge 

sider og 10 rk i højden = ca.10 cm. 

Passer hæklefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere nål. 

 

 

HÆKLEFORKORTELSER 

m = maske, lm = luftmaske, fm = fastmaske, stgm = 

stangmaske, rk = række, dobb stgm = dobbelt stgm, sm 

= sammen, indt = indtagning, beg = begyndelsen, slutn 

= slutningen, gent = gentag, omg = omgang. 

 

BEMÆRK 

Hvor der i opskriften kun står et tal gælder det alle str. 

 

RYG 

Hækl 108 (116) 128 (136) 143 lm, vend og hækl 107 

(115) 127 (135) 143 fm tilbage, idet 1. fm hækles i 2. lm 

fra nålen. Hækl endnu 2 rk fm, vend hver rk med 1 lm. 

Fortsæt i netmønster således: 

1. rk: 2 lm (alle rk vendes med 2 lm), 1 stgm i første fm, * 

1 lm, spring 1 fm over, 1 stgm i næste m*, gent fra * til * 

og slut med 1 lm, 1 stgm i sidste m = 53 (57) 63 (67) 71 

huller. 

2. rk: 2 lm, 1 stgm i første stgm, * 1 lm, spring hullet over 

og hækl 1 stgm i den følgende stgm *, gent fra * til * og 

slut med 1 lm, 1 stgm i den sidste stgm. 

2. rk danner mønster og gentages.  

Når arb måler 23 (24) 25 (26) 27 cm begynder sommer-

fuglen – hækl ind til det midterste hul – hækl her 1 stgm 

om den midterste lm, dvs nu ligger der 3 stgm efter 

hinanden, hækl huller rk hen. Fortsæt med sommerfug-

len til alle 21 rk er hæklet. 

Bemærk: Når der på diag er 1 X – ligger der 3 stgm efter 

hinanden. 2 X – så ligger der 5 stgm efter hinanden. 3 X 

= 7 stgm. 4 X = 9 stgm. 5 stgm = 11 stgm. 

Efter sommerfuglen fortsættes i netmønster til arb måler 

54 (55) 56 (57) 58 cm. Afslut med 4 rk fm. Bryd garnet. 

 

FORSTYKKE 

Hækles som ryggen. 

 

ÆRMER 

Hækles oppefra. Hækl 94 (98) 102 (106) 110 lm, vend og 

hækl 93 (97) 101 (105) 109 fm tilbage. Fortsæt hele ær-

met i netmønster som beskrevet i beg af ryggen = 46 

(48) 50 (52) 54 huller. På 3. rk tages ind ved at spring 

første og næstsidste hul over = nu 44 (46) 48 (50) 52 

huller på rk. På disse indtagningsrækker begyndes med 

3 lm og der sluttes med 1 dobb stgm i sidste m. Fortsæt 

med at tages ind på denne måde på hver 3. rk – end-

nu 8 gange. Der er nu 28 (30) 32 (34) 36 huller på rk. Når 

arb måler 29 cm, hækles 3 rk fm, bryd garnet og hækl 

det andet ærme på samme måde. 

 

MONTERING 

Pres evt. delene let på vr-siden med et fugtigt stykke 

over. Hækl med fm, fra retsiden, skuldersømmene  

 

sammen – 21(24) 28 (31) 33 m. De midterste 65 (67) 71 

(73) 77 m står åben til halsudskæring.  

Mål 20 (21) 22 (23) 24 cm ned på hver side af skulder-

sømmene. Hækl, med fm, ærmerne på fra retsiden. 

Hækl ligeledes side- og ærmesømmene sammen. 

 

 

 
 

 


