
Hæklet Baby Cardigan

Hæklefasthed:
20 masker og 16 rækker = 10 x 10 cm. 

Forkortelser:
lm = luftmasker

m = maske

hstgm = halve stangmasker

fm = fastmasker

Opskrift:

1. Lav (48) 0-3 m. (54) 3-6 m. (60) 6-9 m. Luftmasker. + én maske til at løfte rækken.

2. Lav (7) (8) (9) hstgm i første række. Lav 3 hstgm i næste næste m. Altså i den samme 
maske. Hsgtm i næste (7) (8) (9) m. 3 hstgm i næste næste m. (samme maske) Herefter (16) 
(18) (20) hstgm i de følgende masker. 3 hstgm i næste m. (samme maske). Hstgm de næste 
(7) (8) (9) m. 3 hstgm i næste m. (samme maske) Hstgm de sidste (7) (8) (9) m. Lav én lm til
at løfte rækken (dette gøres ved hver række).

3. De følgende rækker er blot en gentagelse af den første, blot med forøgede masker for hver 
runde. Du skal lave 3 hstgm i hvert hjørne dvs. hver gang du har 3 masker i samme maske 
fra forrige runde, skal du igen lave 3 hstgm i den midterste af de tre masker. Lav (13) (14) 
(15) rækker på denne måde. OBS! Har du din baby i nærheden er dette et godt tidspunkt til 
at måle om bærestykket passer i størrelsen. Du kan derefter tilpasse med flere eller færre 
rækker.

4. Du skal nu ikke lave flere udtagninger, men skal til at samle din cardigan ved ærmerne. 
Hstgm de første rækker til du kommer til dit "hjørne". Lav her 3 lm og spring de følgende 
masker over hen til næste "hjørne". Lav 1 hstgm i midten af dit hjørne. Hækl nu rygstykket 
med hstgm. til du kommer til næste "hjørne". Lav 3 lm og spring følgende masker over hen 
til næste hjørne. Hstgm resten af rækken hen.

5. Fortsæt med at hækle din cardigan med hstgm hele vejen ned. Du skal også arbejde ned i de 
3 lm, i hver armhule. Du skal have følgende antal rækker (21) (23) (25). Hæft af til slut.

6. Du skal nu til at hækle ærmerne. Fastgør garnet i den midterste lm i armhulen, og lav (2) (3) 
(3) rækker Hstgm.

7. Lav ved række (3) (4) (4) en indtagning i hver side ved at hækle 2 hstgm sammen. (Der 
hækles ikke rundt, men frem og tilbage, for ensartet møster)

8. Fortsæt på denne måde med en indtagning i hver side på hver (3) (4) (4) række. til du har i 
alt (26) (31) (35) rækker. Hæft af til slut.



9. Fastgør dit garn ved åbningen i din cardigan i bunden. Fm fra bunden og op i kanten af 
åbningen fra forsiden Når du når til halsudskæringen, skal du vende arbejdet Du skal nu lave
en række med knaphuller. Lav 3 lm og spring 3 m over. Lav (7) (7) (8) fm. Lav 3 lm og 
spring 3 m over. Fortsæt til du har i alt 6 knaphuller i din cardigan. Hæft af

10.Fastgør garnet i den den modsatte side af åbningen, og lav to rækker fastmasker i kanten af 
åbningen Begynd fra forsiden.

11.Du skal nu til at lave en række fastmasker hele vejen rund i kanten på din cardigan, for at 
gøre den rigtig pæn og nydelig. Denne arbejdes fra forsiden. Der hvor du har dine 
knaphuller skal du arbejde dine fastmasker direkte ned i knaphullet. Afslut gerne arbejdet 
med en stram kædemaske. Så det bliver pænt afrundet til sidst.

12.Du kan nu hæfte af og sy alle dine ender ind.

13.Læg din cardigan flad ned og marker evt. med knappenåle hvor dine knapper skal sidde, lige
ud for hvert knaphul. Sy knapperne i og hæft af.
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