


1849 - Hæklet jakke i Mayflower Cotton Merino Solid. 
 

Str.: S/M (L) XL/XXL (XXXL) 

Overvidde cm: 100 (104) 112) (118) 

Længde ca. cm: 64 (64) 71 (71) 

Fv. 16, Råhvid, ngl.: 

Fv. 3, Grå, ngl.: 

Fv. 23, Fersken, ngl.: 

Fv. 32, Chili, ngl.: 
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Hæklenål: Hæklenål nr. 3½ til str. S/M og L eller 4 til str. XL/XXL og XXXL 

Kvalitet: Mayflower Cotton Merino. 50 % Uld, 50 % Bomuld, 170 m pr. 50 gram. 

Hæklefasthed: 1 firkant måler 12½ x 12½ cm (hæklenål nr. 3½) eller 14 x 14 cm (hæklenål 

nr. 4). 

 
For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det 
professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling. 
 

1 firkant: 

Slå 6 lm op med råhvid. Dan ring med 1 km i den 1. lm. 

1. omg, råhvid: Hækl 3 lm og derefter 15 stm om ringen. 

2. omg, fersken eller chili: Luk omg med 1 km i den 3. lm. 5 lm, * 1 fm i næste stm, 2 lm, gentag fra * og luk 

omg med 1 km i den 3. lm. 

3. omg, fersken eller chili: 1 km om lm-buen, 3 lm, 2 stm om lm-buen, * 3 stm om næste lm-bue, gentag fra 

*. 

4. omg, hvid: Luk omg med 1 km i den 3. lm. * 3 lm, 1 fm mellem grupperne af 3 stm på den foregående 

omg, gentag fra * til der er 3 lm-buer af hver 3 lm, 6 lm, 1 fm mellem grupperne af 3 stm = hjørne, gentag fra 

*. Luk omg med 1 km i den 1. lm. 

5. omg, hvid: 1 km om lm-buen, 3 lm, 2 stm om lm-buen, i hver af de følgende lm-buer af 3 lm hækles 3 stm 

og i lm-buerne af 6 lm hækles 5 stm + 2 lm + 5 stm. 

6. omg, grå: Luk omg med 1 km i den 3. lm, hækl 1 stm i hver m. I de 2 lm i hvert hjørne hækles 1 stm + 1 

dobbelt stm + 1 stm. Luk omg med 1 km i den 3. lm. 

 

Til størrelse S/M og L hækles firkanterne med hæklenål nr. 3½ = 12½ x 12½ cm. 

Til størrelse XL/XXL og XXXL hækles firkanterne med hæklenål nr. 4 = 14 x 14 cm. 

 

Hækl i alt 64 firkanter – 32 firkanter med fersken om midten og 32 firkanter med chili om midten. 

 

Sy nu firkanterne sammen fra forsiden med grå: Læg firkanterne fladt på bordet kant mod kant og sy dem 

sammen med kastesting i maskelænkerne på den sidste omg. Hver anden firkant er ferskenfarvet og hver 

anden firkant er chilifarvet i midten – se modelfoto. 

Ryggen sys sammen af 4 firkanter i bredden og 5 firkanter i højden = 20 firkanter. 

Forstykkerne sys sammen af hver 2 firkanter i bredden og 5 firkanter i højden = hver 12 firkanter. 

Ærmerne sys sammen af hver 4 firkanter i bredden og 3 firkanter i højden = hver 12 firkanter. 

 

Sy skuldersømmene sammen over 1½ firkant fra ærmesiderne. Der står nu ½ + 1 + ½ firkant åben til 

halskant i midten.  

 

Sy ærmerne i. 

 

Langs sidesømmene og undersiden af ærmerne hækles nu med grå på str. M/L og XXL/XXXL 1 rk stm på 

ryg og forstykker. Alle str.: Sy sidesømmene sammen langs de nederste 3 rækker firkanter og sy ærmerne 

sammen. Der sys på samme måde som ved sammensyningen af firkanterne.  

 

Hækl 1 omg stm med grå omkring hele jakken. I hjørnerne hækles 2 stm i masken før hjørnet og 2 stm i den 

første maske efter hjørnet. Ved overgangen mellem halsudskæringen for og bag springes over masken i 

skuldersømmen. Hækl endnu 1 omg fastmasker omkring hele jakken, idet der igen tages ud i hjørnerne og 

springes over ved skuldersømmene. 

 

Hækl 1 omg stm og 1 omg fm med grå langs ærmekanterne.  

 

Pres jakken let med damp fra vrangsiden.  
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