
HÆKLET JAKKE MED KORTE 

ÆRMER 
 

Materiale: Arezzo lin, 29% linen/37% cotton/34% bam-

boo. 

Alternativ: Alicante, 100% Cotton. 

Blend 50% bomuld/50% acryl. 

Blend Bamboo, 70% bambus/30% bomuld. 

Camile, 50% cotton/50% Acryl. 

Exclusive Alpaca, 100% baby alpaca. 

Extrafine merino 150, 100% merino uld. 

Hjerte Alpaca, 100% alpaca. 

Hjerte Fine Highland Wool, 100% fine Highland Wool. 

Kamgarn, 100% uld sw. 

Mini Vital, 100% uld superwash. 

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ kva-

litet, da løbelængden på garnet ikke altid er den sam-

me. Det kan også være nødvendigt at skifte pindenr. 

 

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

Brystvidde: 90 (98) 106 (114) 124 cm. 

Hel længde: 57 (58) 59 (60) 61 cm. 

Garnforbrug: 8 (8) 9 (10) 11 ngl á 50 g fv 390. 

Tilbehør: 1 stor knap. 

Hæklenål: Nr. 3 og 3½. 

Hæklefasthed: 19 m og 9 rk = 10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer hæklefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere hæklenål. 

 

Hækleforkortelser: 

m = maske, lm = luftmaske, fm = fastmaske, km = kæ-

demaske, stgm = stangmaske, rk = række, udt = udtag-

ning, beg = begyndelsen, slutn = slutningen, gent = 

gentag. 

 

Obs.! Når der hækles lige op, vendes hver rk med 2 lm.  

Når der tages ud ved ærmerne, vendes hver rk med 4 

lm – så kanten ikke strammer. 

 

RYG:  

Hækl, med nål nr 3½, 89 (97) 105 (113) 121 lm (kanten 

må ikke stramme), vend og hækl 87 (95) 103 (111) 119 

stgm tilbage, idet 1. m hækles i 3. lm fra nålen – dette 

er første rk af diagrammet. Gent nu de 2 rk af dia-

grammet hele vejen op. Når arb måler ca 32 cm – slut-

tes med 1 rk med stgm over alle m. Herefter tages 2 

ekstra stgm ud – i hver side – på hver rk, dvs hækl 3 

stgm i første og sidst stgm på de næste 4 rk – vend her 

hver 4 lm. Nu 103 (111) 119 (127) 135 m på rækken. 

På næste rk skal der slås 15 nye m op i hver side – såle-

des: Hækl 17 lm, vend og hækl 15 stgm tilbage, idet 1. 

stgm hækles i 3. lm fra nålen – fortsæt over ryggens 

masker – med en ny tråd garn hækles 15 lm – sæt disse 

lm til forneden af den sidst hæklede stgm og hækl så 

15 stgm ud over de 15 lm. Der er nu 133 (141) 149 (157) 

165 m på rækken. Fortsæt lige op (vend nu hver rk med 

2 lm). Hækl 20 (21) 22 (23) 24 cm lige op. Bryd garnet. 

 

VENSTRE FORSTYKKE: 

Hækl 46 (50) 54 (58) 62 lm, vend og hækl 44 (48) 52 (56) 

60 stgm tilbage, idet 1. stgm hækles i 3. lm fra nålen. 

Fortsæt lige op, som på ryggen, til arb´s sidesøm har 

samme højde som ryggens. Så tages 4 x 2 m ud i ær-

megabssiden (som beskrevet på ryggen) = 52 (56) 60 

(64) 68 m. Herefter 15 nye stgm på næste rk = 67 (71) 75 

(79) 83 m på rækken. Fortsæt lige op til ærmet har 

samme højde som ryggens. Bryd garnet. 
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HØJRE FORSTYKKE: 

Hækles som venstre – men spejlvendt. Pas på at få 

mønsteret ens mod forkanterne. 

 

MONTERING OG KANTER: 

Hækl, fra vrangsiden, skuldersømmene sammen med 

nål nr 3. Hækl 51 (54) 57 (60) 64 fm – hækl 1 fm i hver 

stgm fra henholdsvis ryg og forstykke. Der er således 31 

(33) 35 (37) 37 uhæklede m over nakken – og 16 (17) 18 

(19) 19 uhæklede stgm på hvert forstykke. Hækl 2 rk fm 

over ærmets kant = hækl, med nål nr 3, 1 rk fm fra retsi-

den (hækl 2 fm for hver rk stgm), vend med 1 lm, og 

hækl 1 rk fm fra vr-siden. På samme måde hækles 2 rk 

fm langs de 2 forkanter og langs nakken. Trense: Sy eller 

hækl en trense i højre side af jakken – og sy en knap i 

venstre side. Læg jakken i pres – fladt – imellem våde 

håndklæder. 
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