
Hæklede babybukser i blød
merinould

Mål

3 mdr: Fuld længde = 37 cm. Omkreds hofte = 46 cm. 

Talje til skridt = 18 cm. Benlængde målt fra skridt til ankel = 17 cm.

6  mdr: Fuld længde = 39 cm. Omkreds hofte = 48 cm. 

Talje til skridt = 20 cm. Benlængde målt fra skridt til ankel = 19,5 cm.

12 mdr: Fuld længde = 42,5 cm. Omkreds hofte = 55 cm. 

Talje til skridt = 22 cm. Benlængde målt fra skridt til ankel= 21,5 cm.

Fremgangsmåde

Bukserne hækles ud i ét, stort set uden montering. De hækles oppefra og ned, hvor man starter med selve 

buksen. Ribkanterne hækles på til sidst.

Hæklefasthed

21 masker og 11,5 rækker = 10 x 10 cm.

Forkortelser

Stgm = Stangmasker

Fm = Fastmasker

Km = Kædemasker

Materialer

Str. 3 mdr. 100 gram Drops Baby Merino Garn Mix 17 Beige

Str. 6 mdr. 150 gram Drops Baby Merino Garn Mix 22 lysegrå

Str. 12 mdr. 200 gram Drops Baby Merino Garn Mix 38 Oliven

Hæklenål 3 mm.

Saks

Stoppenål

Opskrift

1. Start med at slå luftmasker op (84) 3 mdr. (96) 6 mdr. (108) 12 mdr.

2. Saml rækken af luftmasker med en usynlig kædemaske og lav 1 Stgm i første maske efter følgende 

metode, som vist i denne instruktionsvideo

https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=26967&bannerid=30292&htmlurl=https://rito.dk/drops-baby-merino/243-drops-baby-merino-garn-mix-17-beige-7071723002810.html
https://www.luksuskrea.dk/laer-at-haekle-rundt-med-usynlig-soem/
https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=26967&bannerid=30292&htmlurl=https://rito.dk/nale-synale/11742-clover-stoppenale-3-stk-051221356216.html
https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=26967&bannerid=30292&htmlurl=https://rito.dk/broderisakse/17666-infinity-hearts-broderisaks-stork-guld-solv-115cm-1-stk-5713410009314.html
https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=26967&bannerid=30292&htmlurl=https://rito.dk/haeklenale/1149-clover-soft-touch-haeklenal-300mm-1031-051221114540.html
https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=26967&bannerid=30292&htmlurl=https://rito.dk/drops-baby-merino/1968-drops-baby-merino-garn-mix-38-oliven-7071723012581.html
https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=26967&bannerid=30292&htmlurl=https://rito.dk/drops-baby-merino/248-drops-baby-merino-garn-mix-22-lysegra-7071723002865.html


3. Række 1. lav 1 Stgm i alle masker hele vejen rundt.

4. Række 2. Lav 2 Stgm i første maske og 1 Stgm i de næste 5 masker. Fortsæt hele vejen rundt, med 

at lave en udtagning i hver 6 maske. Du skal til slut have (14 udtagninger=98 m) (16 

udtagninger=112 m) (18 udtagninger=126 m).

5. Række 3. Lav en Stgm i alle masker hele vejen rundt. Anvend metoden, som vist i videoen, når du 

afslutter og påbegynder en ny række.

6. Række (4- 16)(4-18) (4-20) Stgm i alle masker hele vejen rundt. Du skal i alt have 16, 18, 20 runder 

med stangmasker.

7. Række (17) (19) (21) Stgm de første 49, 56, 63 masker.

8. Saml benet ved at føre nålen ind i toppen af den første maske i runden, og lav en usynlig 

kædemaske.

9. Række (18- 31) (20- 35) (22-39) Stgm i alle masker hele vejen rundt. Løft hver række med en 

usynlig søm, som vist i instruktionsvideo.

10.Række (32) (36) (40) Stgm i første maske. Lav en indtagning i næste maske ved hækle 2 

stangmasker sammen. Fortsæt med at tage en maske ind på hver anden maske. Lav også en 

indtagning over de sidste 2 masker. Luk af til slut

11.Du skal nu til at lave dit andet bukseben. Begynd ved at fastgøre garnet i den inderste maske i 

skridtet på bagsiden. Lav første stangmaske i runden, ned i denne maske. Lav anden Stgm i runden 

på den modsatte side, altså på forsiden af skridtet i buksen. Stgm hele vejen rundt. Du har nu samlet

buksebenet, og kan fortsætte med at hækle nedad, på nøjagtigt samme måde, som det andet 

bukseben. Gentag blot punkt 9 0g 10. luk af til slut. Der vil være et lille hul i skridtet, som syes 

sammen til sidst.

12.Du har du hæklet selve buksen, og skal nu hækle ribkanterne i linningen, og i hvert bukseben,. 

Anvend metoden som vises i denne instruktionsvideo.

13.Ribkanterne i buksebenene hækles således: Fastgør garnet inderst i buksenet, så sømmen kommer 

til at være på indersiden. Lav 11 luftmasker ud fra kanten. Spring første maske over, og Fm i nr. 2 

maske fra nålen. Fm hele rækken. Fastgør ribkanten til buksebenet med 1 kædemaske ned i de 2 

næste masker i buksebenet. Drej arbejdet, og fortsæt med fastmasker på den anden side. Arbejd 

kun ned i de bagerste løkker i rækken. Fortsæt hele vejen rundt i buksebenet

14.Hækl ribkanten sammen med kædemasker til slut, eller sy den sammen med madras-sting. Luk af 

og klip garnet.

15.Ribkanten i linningen hækles således: Fastgør garnet i midten af bagsiden på dine bukser, således 

at sømmen kommer til at sidde præcist i midten af bagsiden. Lav 13 Lm ud fra kanten af 

bukselinningen. Gentag herefter samme process, som ved buksebenene. Ved hver 6 række skal du 

lave et lille hul, til at føre bindebåndet igennem. Dette gøres således: Fm 6 m (hvis du starter for 

oven i rækken) Fm 5 (hvis du starter neden for) Lav 1 Lm og spring 1 m over.

16.Lav bindebåndet i taljen ved at lave en lang række af luftmasker. Jeg anbefaler følgende antal 

masker (3 mdr. - 150 m) (6 mdr. - 160 m) (12 mdr. - 170 m)

17.Lav en kædemaske i hver luftmaske hele rækken hen. Luk af til sidst og sy enderne ind.

https://www.luksuskrea.dk/laer-at-haekle-ribkanter-paa-toej/
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