


Hæklet trøje med trekvarte ærmer i Bumbo Puffy. 

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

Det er en god ide at lave en hækleprøve. 
Hvis man har lyst til at begynde med at hækle er denne trøje utrolig nem at hækle. 
Der er udelukkende brugt luftmasker og stangmasker og kun lidt montering. 
Luftmasker: Slå garnet om hæklenålen og træk det gennem masken. 

Stangmasker: *Slå om, stik hæklenålen ned i kanten fra forrige række, slå om, træk garnet igennem så er 
der 3 løkker på nålen, slå om, træk garnet gennem de første 2 løkker, slå om og træk garnet gennem de 
sidste 2 løkker på nålen, der er nu 1 løkke tilbage på nålen*. Gentag fra * til * 

Hver ny omgang begyndes med 4 luftmasker som udgør en stangmaske og én luftmaske i mønsteret. 

Mønster: 1 stangmaske med en luftmaske imellem= et hul. 
Alle rækker undtagen den første, hækles *1 stangmaske ned omkring luftmasken fra forrige række og en 
luftmaske *. Gentag fra * til * 

Fremgangsmåde. 
Ryg og forstykker. 
1: Hækl 108(132)156 luftmasker, som ikke må være for stramme. 
2: Hækl 1 stangmaske med efterfølgende 1 luftmaske ned i hver anden luftmaske, så der bliver 52(64)76 
”huller”. Se mønster ovenfor. 
3: Hækl 40(44)48 cm og del arbejdet i 2 forstykker og en ryg. 
4: Hækl hver del færdig for sig til hele arbejdet måler 58(64)70 cm fra nederste kant. 

Ærmer. 
1: Hækl 46(54)62 luftmasker, som ikke må være for stramme. 
2: Hækl mønster som beskrevet ovenfor. Der skal være 22(26)30 ” huller”. 
3: Hækl til hele arbejdet fra underste kant måler 41(45)49 cm. 
4: Hækl et ærme magen til. 
   
Montering. 
1: Sy ca.12(14)16 cm sammen over hver skulder. (Eller til passende halsåbning. 
2: Sy ærmerne sammen og sy ærmerne i. 
3: Hæft ender. 
4: Gør trøjen fugtig og træk den i facon. 

IA

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

Overvidde cm: 88 (108) 128 cm

Længde ca. cm: 58 (64) 70

Fv. 05, Lys turkis, ngl.: 3 (4) 5

Hæklenål: 7

Kvalitet: Bumbo Puffy. 76 % Akryl, 24% Polyamid, 220 m pr. 100 gram.

Hæklefasthed: Vandret: 6 mønstre = 10 cm. Lodret: 6 rækker = 10 cm.


