
Størrelse: 0-3 mdr, for større størrelser brug tykkere garn 
og større krog.
Krog nr 2
Garn: Arwetta merino strømpegarn, HP bomuld soft eller 
lignende tykkelse.

Slå 96 luftmasker op

1. række
Hækl 9 dobbelte stangmasker i den 4. lm fra nålen * spring 
3 m over, hækl 1 fm i den følgende m, spring 3 m over, 
hækl 9 dobb stm i den følgende m * Gentag fra * til *. 
Afslut med at springe 3 m over og hækl en fm i den sidste 
m. Du har nu 12 muslinger.
Saml rækken til en ring med en km (pas på du ikke snor 
det!)

2. række
Vend nu arbejdet og hækl 9 db stm i midten af hver 
musling og en fm i hver fm.

3. række
4 km til midten af første musling, fm i midterste m i muslingen, @ 4 lm, * slå 2 gange om nålen, stik den 
gennem den følgende m, sl o, træk garnet igennem de første 2 løkker, sl o, træk garnet igennem de næste 2 
løkker * nu 2 løkker på nålen. Gentag fra * til * i de næste 8 m, så er der i alt 10 løkker på nålen, sl o og træk 
garnet igennem alle løkkerne, 4 lm, fm i midten af næste musling @. Gentag fra @ til @ til slutningen af 
rækken, i den sidste gentagelse hækles dog en km i stedet for en fm i den første fm i rækken.

4. række
9 db stm i midten af muslingen – gentag hele rækken, km i sidste m

5-20. række
Gentag rk 3 og 4 otte gange

Her begynder ærmegab. Forstykke og bagstykke hækles separat.

Bagstykke:
21. række
Hækl som til række 3, men kun 5 ”undermuslinger”.

22. række
Hækl som til række 4, men kun 5 ”overmuslinger” 
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23. række
4 km til midten af første musling, fm i midterste m i muslingen. Hækl som til række 3, men kun 4 ”under-
muslinger”.

24. række
Hækl som til række 4, men kun 4 ”overmuslinger” 

25. række
4 lm * slå 2 gange om nålen, stik den gennem den følgende m, sl o, træk garnet igennem de første 2 løkker, 
sl o, træk garnet igennem de næste 2 løkker * nu 2 løkker på nålen. Gentag fra * til * i de næste 3 m, så er 
der i alt 5 løkker på nålen, sl o og træk garnet igennem alle løkkerne, 4 lm, fm i midten af næste musling.
@ 4 lm, * slå 2 gange om nålen, stik den gennem den følgende m, sl o, træk garnet igennem de første 2 løk-
ker, sl o, træk garnet igennem de næste 2 løkker * nu 2 løkker på nålen. Gentag fra * til * i de næste 8 m, så 
er der i alt 10 løkker på nålen, sl o og træk garnet igennem alle løkkerne, 4 lm, fm i midten af næste musling 
@. Gentag fra @ til @ 2 gange.
4 lm * slå 2 gange om nålen, stik den gennem den følgende m, sl o, træk garnet igennem de første 2 løkker, 
sl o, træk garnet igennem de næste 2 løkker * nu 2 løkker på nålen. Gentag fra * til * i de næste 3 m, så er 
der i alt 5 løkker på nålen, sl o og træk garnet igennem alle løkkerne.

26. række
4 lm, hækl 4 dobbelte stangmasker i midten af den første musling, hækl 1 fm i den følgende fm, *hækl 9 
dobb stm i den følgende musling, , hækl 1 fm i den følgende fm * Gentag fra * til * 2 gange mere. hækl 5 
dobbelte stangmasker i midten af den sidste halve musling. Du har nu 3 hele muslinger og 2 halve musling-
er.

Nu hækles skulderstropperne – hver for sig.

27. række
4 lm * slå 2 gange om nålen, stik den gennem den følgende m, sl o, træk garnet igennem de første 2 løkker, 
sl o, træk garnet igennem de næste 2 løkker * nu 2 løkker på nålen. Gentag fra * til * i de næste 8 m, så er 
der i alt 10 løkker på nålen, sl o og træk garnet igennem alle løkkerne, 4 lm, fm i midten af næste musling. 
Vend.

28. række
9 db. Stm i midten af musling, 1 km i kanten. Vend.

Knaphul: (kan udelades, så hækles forstykke blot sammen med bagstykkets skulderstropper, men husk at de 
haaader at få trukket noget ned over hovedet!)

1 lm, spring første m over, 4 fm, 3 lm, spring 1 m over, 4 fm, 1 km i kant. Vend.
1 lm, 4 km, 3 fm om lm-bue, 5 km, bryd garnet.

Anden skulderstrop hækles på samme måde.

Forstykke:
Begynd 1 musling fra bagstykket.
21. række
Hækl som til række 3, men kun 5 ”undermuslinger”.

22. række
Hækl som til række 4, men kun 5 ”overmuslinger” 

23. række



4 km til midten af første musling, fm i midterste m i muslingen. Hækl som til række 3, men kun 4 ”under-
muslinger”.

24. række
Hækl som til række 4, men kun 4 ”overmuslinger” 

Hækl 1 række fastmasker i kjolens nederste kant.

Luk af, hæft ender, damp og pres den og sy knapper i.

Variation: stribet kjole: (man kan evt. udelade 3. række)

1. række
Hækl 9 dobbelte stangmasker i den 4. lm fra nålen * spring 3 m over, hækl 1 fm i den følgende m, spring 3 
m over, hækl 9 dobb stm i den følgende m * Gentag fra * til *. Afslut med at springe 3 m over og hækl en fm 
i den sidste m. Du har nu 12 muslinger.
Saml rækken til en ring med en km (pas på du ikke snor det!)

2. række
Vend nu arbejdet og hækl 9 db stm i midten af hver musling og en fm i hver fm. Luk af.

3. række
Skift til ny farve. Hækl 1 fm i hver m hele rækken igennem, saml med en km og luk af.

4. række
Skift til ny farve. Start i midterste m i muslingen, fm @ 4 lm, * slå 2 gange om nålen, stik den gennem den 
følgende m, sl o, træk garnet igennem de første 2 løkker, sl o, træk garnet igennem de næste 2 løkker * nu 2 
løkker på nålen. Gentag fra * til * i de næste 8 m, så er der i alt 10 løkker på nålen, sl o og træk garnet igen-
nem alle løkkerne, 4 lm, fm i midten af næste musling @. Gentag fra @ til @ til slutningen af rækken, i den 
sidste gentagelse hækles dog en km i stedet for en fm i den første fm i rækken.

5. række
Hækl 9 dobbelte stangmasker i den 4. lm fra nålen * spring 3 m over, hækl 1 fm i den følgende m, spring 3 
m over, hækl 9 dobb stm i den følgende m * Gentag fra * til *. Afslut med at springe 3 m over og hækl en fm 
i den sidste m. Saml med 1 km.

Gentag række 3-5, fortsæt på samme vis som til den ensfarvede, men med farveskift og den ekstra fastmask-
erække.


