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Side 2

HÆKLET CARDIGAN

OM DETTE DESIGN
Cardigan, som hækles nedefra og op i 3 dele, som til sidst 
syes sammen. Ærmerne hækles for sig og syes også på.

Strikkefastheden og målene i opskriften er oplyst ud fra 
strik eller hækling, som er vasket og tørt. Derfor er det 
vigtigt, at du laver en strikkeprøve i garnet, inden du går 
i gang. Vask prøven efter anvisningen og lad den tørre, 
inden du tæller dit maskeantal indenfor 10 x 10 cm. Måske 
skal du justere pind/nål op eller ned i str. for at ramme den 
angivne strikkefasthed. 

FORKORTELSER
m: maske
lm: luftmaske
stgm: stangmaske
fm: fastmaske
km: kædemaske
udv fm: udvidet fastmaske
hstgm: halv stangmaske
dbstgm: dobbelt stangmaske
fl: forreste lænke
bl: bagerste lænke
udt: udtagning
mm: maskemarkør
arb: arbejdet
p: pind
omg: omgang
fv: farve

OPSKRIFT
Ryg
Slå 96 (104) 112 (120) 136 (144) lm + 1 vende-lm op. Fra 
næste rk (rts) hækles 1 fm i hver lm, idet der begyndes 
i den 2. lm fra nålen = 96 (104) 112 (120) 136 (144) fm. 
Fortsæt lige op i fm, idet hver række begyndes med 1 
vende-lm. Hækl, indtil kanten måler 5 cm = 14 rk.

Hækl nu videre i mønster: 
** 1. rk: 3 vende-lm, * spring 3 fm over, i den næste fm 
hækles 2 stm + 1 lm + 2 stm, spring 3 fm over, i den næste 
fm hækles 1 stm + 3 lm + 1 stm, gentag fra * rækken ud og 
slut med 1 stm i den sidste vende-lm. 

2. rk: 3 vende-lm, * om de 3 lm i gruppen af 1 stm + 3 lm 
+ 1 stm hækles 2 stm + 1 lm + 2 stm og om den ene lm i 
gruppen af 2 stm + 1 lm + 2 stm hækles 1 stm + 3 lm + 1 
stm, så grupperne forskydes. Gentag fra * og slut med 3 
lm i den sidste vende-lm. 

Gentag 2. rk, til der er hæklet i alt 6 rk.

På næste rk hækles fm: 1 vende-lm, * hækl 1 fm i hver stm 
i gruppen med 2 stm + 1 lm + 2 stm = 4 fm og 4 fm om de 
3 lm i midten af gruppen med 1 stm + 3 lm + 1 stm = 4 fm. 
Gentag fra * og slut med 1 fm i den sidste vende-lm. 

Fortsæt i fm over alle m, idet der begyndes på hver rk med 
1 vende-lm. Når der er hæklet i alt 6 (6) 6 (8) 8 (8) rk fm, 
gentages mønsteret fra **. Der hækles altså skiftevis 6 rk 
mønster og 6 (6) 6 (8) 8 (8) rk fm = 9½ (9½) 9½ (10) 10 (10) 
cm for hver af disse 12 (12) 12 (14) 14 (14) rk.
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Str. XS (S) M (L) XL (XXL)

Personligt brystmål, 
cm: 76 84 92 100 110 118

Arbejdets overvidde, 
cm: 87 94 100 109 122 130

Hel længde, cm: 64 64 64 68 68 68

Forbrug, ngl.:  12 13 13 14 14 15

Nål: 3 mm

Tilbehør: 8 knapper

Kvalitet: Bumbo Soft Merino Fine

Strikkefasthed: 22 stm/fm med hæklenål 3 mm = 10 cm. 6 rk fm måler 2 cm i højden.

I nogle tilfælde kan der komme ændringer eller tilføjelser i en allerede udgivet opskrift. Er du i tvivl om noget i denne opskrift, anbefaler vi, at du 
downloader den påny, da der kan være udgivet en opdateret version. Du kan altid finde nyeste version på www.Bumbo.dk.
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Side 3

Hækl lige op på denne måde, indtil der er hæklet kanten 
forneden på 5 cm fm. Derefter er der gentaget fra ** 5 
gange, og til sidst er der hæklet endnu 6 rk mønster = 
Arb måler nu 56 (56) 56 (59½) 59½ (59½) cm. Fortsæt 
i fm og hækl 18 (18) 18 (22) 22 (22) rk. På næste rk lades 
de midterste 32 (34) 36 (40) 44 (48) fm stå uhæklede til 
halsudskæring. 

Hækl hver side færdig for sig. idet der lades yderligere 1 + 
1 m stå i halssiden på hver af de følgende 2 retsiderækker. 
Når der er hæklet i alt 4 rk fm over skulderen, brydes 
garnet = 30 (33) 36 (38) 44 (46) m til skulder. 

Hækl den anden side modsat.

Venstre forstykke
Slå 54 (58) 62 (66) 74 (78) lm + 1 vende-lm op og hækl fm, 
idet de første 48 (52) 56 (60) 68 (72) m hækles i fm og 
mønster som på ryggen. 

De sidste 6 m hækles som 6 fm ud for striberne i fm og 
som 6 stm udfor striberne i mønster = forkant. Når arb 
måler 56 (56) 56 (59½) 59½ (59½) cm (= slut på striberne 
i fm og mønster), hækles videre i fm. Når der er hæklet 2 
(2) 2 (4) 4 (4) rk, lades de sidste 9 (10) 12 (13) 15 (17) m på 
rækken stå til halsudskæring. 

Fortsæt i fm, idet der i slutningen af hver retsiderække 
lades yderligere 5 m, 4 m, 3 m, 2 m og 1 m stå. Fortsæt 
lige op i fm, indtil der er hæklet i alt 22 (22) 22 (24) 24 (24) 
rk fm over skulderstykket, og hækl skulderen sm med den 
modsvarende skulder på ryggen: Læg de to skulderstykker 
sm r mod r og hækl dem sm i fm gennem 1 fm fra hvert 
skulderstykke. Bryd garnet.

Højre forstykke
Hækles magen til det venstre, blot spejlvendt og med 
knaphuller: 1 knaphul = hækl de 3 første m i forkanten, 
3 lm, spring 3 m over og hækl resten af rækken. På den 
følgende rk hækles 3 fm i knaphullet. 

Knaphullerne hækles i striberne med fm. I kanten forneden 
hækles det første knaphul på den 5. og 6. rk, og det 
2. knaphul hækles på den 13. og 14. rk. De følgende 5 
knaphuller hækles på den 3. og 4. rk (3. og 4. rk) 3. og 4. rk 
(4. og 5. rk) 4. og 5. rk (4. og 5. rk) i hver stribe med fm. 

Det 6. knaphul hækles først på den 1. og 2. rk i halskanten. 

Slut med at hækle højre forstykkes skulder sm med den 
resterende skulder på ryggen.

Ærmer
Slå 49 (49) 52 (55) 61 (64) lm + 1 vende-lm op til kant, og 
hækl 12 rk fm, indtil kanten måler 4½ cm. Fra næste rk 
hækles videre kun i mønster, idet der begyndes således: 
1. rk: 3 vende-lm, * spring 2 fm over, i den næste fm hækles 
2 stm + 1 lm + 2 stm, spring 2 fm over, i den næste fm 
hækles 1 stm + 3 lm + 1 stm, gentag fra * rækken ud og slut 
med 1 stm i den sidste vende-lm. 

2. rk: 3 vende-lm, * om de 3 lm i gruppen af 1 stm + 3 lm 
+ 1 stm hækles 2 stm + 1 lm + 2 stm og om den ene lm i 
gruppen af 2 stm + 1 lm + 2 stm hækles 1 stm + 3 lm + 1 
stm, så grupperne forskydes. 

Gentag fra * og slut med 3 lm i den sidste vende-lm. 

Gentag 2. rk, idet der tages 1 stm ud i begge sider for hver 
4. cm i alt 11 gange. 

Der tages ud ved at hækle 1 stm umiddelbart efter de 3 
vende-lm i begyndelsen af rækken og 2 stm i den sidste 
vende-lm i slutningen af rækken. For hver gang, der er 
taget 4 m ud, hækles de nye m med i mønsteret. 

Når ærmet måler 49 (49) 50 (50) 51 (51) cm eller har den 
ønskede længde, brydes garnet. 

Hækl det andet ærme magen til. 

Halskant
Hækl 3 rk fm rundt langs hele halsudskæringen, idet 
der ved rundingerne hækles 2 fm sm jævnt fordelt på 
retsiderækkerne, så kanten bliver pænt jævn. Husk det 
sidste knaphul på i venstre forkant. 

Sy ærmerne i. Sy ærme- og sidesømmene. Sy knapperne i.
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