
Hæklet sommertop med skuldedrkig

Du skal bruge:

1 hæklenål 3 mm.

7 nøgler Scheepjes Catona, farve 528 Silver blue

2 stingmarkører

Saks og stoppenål

Forkortelser og forklaring:

Stgm = Stangmasker

Fm = Fastmasker

Lm = Luftmasker

Km = Kædemasker

Hstgm = Halve stangmasker

Forstykke og bagstykke arbejdes nedefra og op 

og syes sammen i siderne og ved skuldrene. 

Opskrift:

1. Start med bagstykket, og lav 82 luftmasker.

2. Hækl med stangmasker hele rækken hen.

3. Lav en luftmaske for at dreje arbejdet og fortsæt på den anden side med stangmasker hele rækken.

4. Gentag til du i alt har 48 rækker, og stykket måler ca. 52 cm.

5. Du skal nu lave en lille runding ved halsen. Marker med stingmarkører, hvor halsudskæringen skal 

være, ved at tælle 20 sting ind fra kanten i den ene side og 20 sting i den anden side.

6. Fortsæt næste række med stangmasker til og med den markerede maske. Lav herefter en halv 

stangmaske i næste maske, herefter en fastmaske i næste maske, og fortsæt med kædemasker indtil 

der kun er to masker hen til markøren. Lav så en fastmaske i næste maske, og en halv stgm. i næste 

m. Fortsæt med Stgm i de resterende masker.

7. Gentag ved næste række.

8. Lav Forstykke på nøjagtigt samme måde som bagstykke.

9. Læg forstykke og bagstykke ret mod ret, og sy med din stoppenål tre masker sammen fra for og 

bagstykke inde ved halskanten. Gør dette i hver side af halsudskæringen.

10.Bind derefter en maske fra forstykke og bagstykke sammen, på hver skulder.

11.Sy stykkerne sammen i siderne, men efterlad et hul til ærmegab på ca. 20 cm. og hæft af.

12.Lav en fin kant på ærmegabet, ved at hækle rundt i kanten med fastmasker 2 runder. Gør dette i 

begge sider. Lav to fastmasker ned i kighullet ved skulderen.

13.Luk af og sy enderne ind.
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