
TOP MED FILETHÆKLING 
 

Pasform: Tætsiddende - taljeret 

 

Materiale: Alicante, 100 % bomuld. 

Alternativ: 

Arezzo 29 % hør, 37 bomuld, 34 % bambus. 

Blend, 50% bomuld/50% acryl. 

Blend Bamboo, 70% bamboo/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. 

Mini Vital, 100% uld superwash. 

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ 

kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den 

samme. Det kan også være nødvendigt at skifte 

pindenr. 

 

Str.: S (M) L (XL) 

Brystvidde: 78 (88) 98 (108) cm. 

Hel længde:  52 (54) 56 (58) cm. 

Garnforbrug:  4 (4) 5 (5) ngl á 50 g fv. 3050. 

Pinde: Jumperp nr 3. 

Hæklenål: Nr 2½. 

Strikkefasthed:  27 m og 40 p i glat på p 3 = 10 x 10 cm. 

Hæklefasthed: 27 m og 11 rk i filethækling = 10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

Strikkeforkortelser: 

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, sm = sammen, 

indt = indtagning, beg = begynd / begyndelsen, gent = 

gentag, kantm = kantmaske. 

 

Hækleforkortelser: Lm = luftmaske, fm = fastmaske, stgm 

= stangmaske, rk = række. 

 

Bemærk: Midterstykker og skuldre strikkes i glat. Siderne 

og halsindsats hækles på bagefter. 

 

RYG: 

På jumperp nr 3 slås 101 (109) 117 (125) m op. Strik glat 

ret, idet der tages 1 m ind 8 (8) 9 (11) gange i hver side. 

Første gang på 6. (6.) 6. (8.) p, og derefter på hver 6. p 

(6 p) skiftevis hver 4. og 6. p (4.p) således: Strik 6 ret, 1 

ret løs af, strik 1 ret og træk den løse m over. Strik til der 

er 8 m tilbage på p og strik 2 ret sm, strik p ud.  

Når alle indtagn er strikket, strikkes 8 p lige op over de 

rest 85 (93) 99 (103) m. Herefter tages 1 m ud 4 (5) 6 (8) 

gange i hver side, på hver 16. (14.) 12. (8.) p, således: 

Strik 7 ret, strik nu m-lænken under 1. m på venstre p dr 

ret op, og strik m på p ret. Strik til der er 6 m tilbage på 

p. Strik nu m-lænken der ligger under den m der lige er 

strikket (= 1. m på højre p) dr ret op. Strik p ud. 

Når alle udtagn er strikket = 93 (103) 111 (119) m, 

fortsættes lige op til hele arb måler 33 (34) 35 (36) cm. 

Sæt et mrk i hver side (= her beg ærmegab), og luk for 

1 m 6 (9) 11 (13) gange i hver side, rest 81 (85) 89 (93) m. 

Fortsæt lige op til der, fra mrk, er strikket 15 (16) 17 (18) 

cm. Luk de midterste 51 (55) 59 (63) m af til hals, og strik 

4 cm lige op over de rest 15 m i hver side, idet der slås 1 

m op til søm mod halssiden på 1. p. Når ærmegabet 

måler 19 (20) 21 (22) cm i alt, lukkes af. 

 

 

1717 
(NO. 170) 

 

FORSTYKKE: 

Strikkes som ryggen, til ærmegabet måler 1 cm. Luk af 

til hals som på ryggen, og luk af til skulder i samme 

højde (antal p) som på ryggen. 

 

FILETHÆKLEDE SIDER OG HALSINDSATS: 

Venstre side: Beg forneden på forstykket. Med 

hæklenål nr 2½ hækles 1 rk fm op langs siden, til mrk. 1 

fm for hver p - dog springes hver 3. p over. Hækl et ulige 

m-antal op, ca 87 (91) 95 (99) fm. 

Herefter hækles filethækling således: 

1. rk: Vend med 3 lm (= 1. stgm) * 1 lm, spring 1 m over 

og hækl 1 stgm i næste m *. Gentag * til * rk ud. 

Gentag denne rk, til der er hæklet 6 (10) 14 (18) rk - slut 

med en rk fra retsiden. 

Nu hækles sidestykket sammen med ryggens sidesøm, 

med 1 rk fm således: 

Vend med 1 lm. Stik nålen ned i 1. fm fra nålen og 

videre ned i 1. p på ryggens sidesøm, og hækl 1 fm. 

Fortsæt således i alle hæklede m og alle p på ryggen - 

dog springes hver 3. p over, som ved 1. rk fm på 

forstykket. 

Hækl modsatte sidestykke på samme måde, idet der 

beg foroven på forstykkets sidesøm. 

Halsindsats på forstykke: Med hæklenål nr 2½ hækles 1 

rk fm i hver af de aflukkede m til halsudskæring. Hækl 

derefter filethækling således: 

1. rk: Vend med 3 lm, 1 stgm * 1 lm, spring 1 m over og 

hækl 1 stgm i næste m *. Gentag fra * til *, og slut med 

1 stgm. 

Gentag denne rk 6 (7) 7 (8) gange. Bryd garnet og sy 

de lodrette sider af hæklingen fast langs udskæringen. 

 

MONTERING OG KANTER: 

Sy skuldersømmene sammen. 

Kanter: Hækl 1 rk krebse-m rundt i halsen, i 

ærmegabene og rundt forneden. Hækl 1 m for hver 

opslået/aflukket m og 1 m for hver p, idet hver 3. p 

springes over. 

 

 

 
Design og opskrift: Marianne Nyland Andersen 


