Hæklet Rib Cardigan
Hæklefasthed:
16 masker og 15 rækker = 10 x 10 cm.

Forkortelser:
Lm = Luftmasker
Hstgm = Halve stangmasker
Fm = Fastmasker
Km = Kædemasker

Opskrift:
1. Start med at hækle bagstykket og slå 100 luftmasker løst op. Brug evt. en større hæklenål,
eller lav en kædeløs start, for at den ikke bliver for stram. Lav en ekstra luftmaske for at
vende og løfte næste række. Dette gøres ud fra hver ny række.
2. Ved første række skal du lave Hstgm hele rækken hen.
3. Ved række 2 skal du kun arbejde i bagerste løkke af maskerne for at damme rib-effekten.
4. Fortsæt de følgende rækker, med Hstgm i bagerste løkke af maskerne til du har i alt 58
rækker. Luk af.
5. Lav nu dine to forstykker, og slå 100 masker op, på samme måde, som ved punkt 1.
6. Ved første række skal du lave Hstgm hele rækken hen.
7. Ved række 2 skal du kun arbejde i bagerste løkke af maskerne
8. Fortsæt på denne måde de følgende 26 rækker.
9. Gentag sammen process, så du har 2 ens forstykker.
10. Du skal nu lave ærmerne. Start med at slå 84 masker løst op og lav en ekstra luftmaske for
at vende og løfte næste række.
11. Hstgm hele første række hen og fortsæt arbejdet, ved kun at arbejde i bagerste løkke af
maskerne.
12. Fortsæt til du har i alt 35 rækker.
13. Lav ærme nummer 2 på nøjagtigt samme måde.
14. Nu skal arbejdet syes sammen med madrasting. Dette gøres ved at lægge bagstykke og
forstykker fladt ned på et bord ret mod ret. Lad et hul blive tilbage i midten på 6 masker, og
sy skuldersømmene sammen. Fasthold gerne delene med wonderclips, for at de ikke glider
fra hinanden.
15. Fold hele det sammensyede stykke ud på bordet med bagsiden opad og placer ærmerne
præcist med midten mod skulder sømmen, og sy ærmerne fast. Træk lidt i ærmerne, så de
breder sig helt ud i bredden.
16. Sy til sidst sammen i siderne, samt ærmerne ud i et.
17. Du er nu næsten færdig og mangler kun at give din cardigan en fin finish med et flot kant i
udskæringen. Dette har jeg valgt at lave med en ribkant, som arbejdes hele vejen rundt fra
for til bag og foran igen. Du kan se metoden, som vises i tilhørende video på luksuskrea.dk

