


1825 – Hæklet bluse med ribkanter i Mayflower Cotton merino. 
Str.: XXS (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Overvidde cm: 82 (90) 98 (106) 114 (122) 130 (138) 

Længde ca. cm: 54 (58) 60 (64) 66 (70) 72 (76) 

Fv. 23, Abrikos, ngl.: 7 (7) 8 (8) 9 (9) 10 (10) 

Hæklenål: 2 ½ og 3 1/2 

Kvalitet: Mayflower cotton merino. 50 % Uld, 50 % Bomuld, 170 m pr. 50 gram. 

Hæklefasthed: Vandret 13 huller = 10 cm, lodret 10 rækker = 10 cm. 

Tilbehør: 2 cm bredt stigeelastik til ærmernes nederste kant. 

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der hækles med Knit Pro nåle, der er det 
professionelle arbejdsredskab til hækling. 

Det er en god ide at læse hele opskriften igennem inden hæklearbejdet påbegyndes, ligesom det er en god 
ide at lave en hækleprøve som gøres fugtig og trækkes i facon. 

Hvis man er lidt øvet, vil det være en let sag at hækle denne fine bluse som er velegnet til at have over en 
bluse eller skjorte. 
Hvis man er nybegynder, kan man lave et par hækleprøver med fastmasker, stangmasker, luftmasker. 
Herefter kan man sagtens gå i gang med blusen. 
Blusen er hæklet oppe fra halsen og nedefter. Der er hæklet rundt med hæklenål nr. 3½. Alle ”ribkanter” er 
hæklet med hæklenål nr. 2½. 

Ribkant. 
Der slås op med det angivne antal luftmasker; herefter hækles udelukkende fastmasker frem og tilbage. Der 
vendes hver gang med en luftmaske. Første række hækles en fastmaske ned i en luftmaske. Ved de øvrige 
rækker hækles fastmasken ned i bagerste lænke på fastmasken fra sidste række. 

Mønster.  
Der slås løst op med det angivne antal luftmasker. 

1. Omgang: * 1 luftmaske 1 stangmaske ned i hver anden luftmaske*. Fortsæt fra * til * omgangen
færdig.

2. Omgang: * 1 luftmaske 1 stangmaske som hækles ned i stangmasken fra sidste omgang*. Fortsæt
fra * til * omgangen færdig.
Alle øvrige omgange hækles som omgang 2.

Udtagning til raglan: 

På første omgang hækles 2 stangmasker 1 luftmasker 2 stangmasker ned i samme maske fra sidste 
omgang. 

På anden- og de øvrige omgange hækles en stangmaske ned i første af de fire stangmasker fra sidste 
omgang, 2 stangmaske 1 luftmaske 2 stangmaske ned omkring luftmasken mellem de fire stangmasker fra 
sidste omgang og en stangmaske ned i den sidste af de fire stangmasker fra sidste omgang. 

Der tages ud på denne måde på hver omgang. Gælder alle størrelser. 

Fremgangsmåde: 

1: Der begyndes med halskanten: Hækl 6 luftmasker, hækl herefter 5 fastmasker ( se ovenfor). Gælder alle 
størrelser. Hækl til der er 80(88)96(104)112(120)128(136) rækker. Sy kanten sammen og del i fire lige store 
dele. (sæt et mærke ved hver del). 

2: Hækl mønster idet der hækles en stangmaske ned i hver anden række af stangmaskerne samt udtagning 
ved hvert mærke. Se ovenfor. 

3: Hækl videre i mønster indtil der er foretaget 21(23)25(27)29(31)33(35) udtagninger. 

4: Lad de to ærmedele hvile og hækl videre rundt til selve kroppen. 

5: Hækl 30(32)32(34)34(36)36(38) rækker og slut omgangen med en kædemaske. (En maske hvor garnet 
trækkes igennem på én gang). 

6: Hækl med hæklenål nr. 2½ ribkant over 10 masker. Når fastmaske rækken er ved blusekanten hækles en 
fastmaske ned i blusekantens stangmaske. Sy kanten sammen til sidst. Gælder alle størrelser. 

Ærmer: 

1: Hækl i mønster og tag ind på hver anden omgang, 10 gange. Indtagningerne foretages under armen ved 
at springe ” et hul” over. (en stangmaske og en luftmaske). Herefter tages ind på hver omgang til ærmet har 
den ønskede vidde. Gælder alle størrelser. Hækl til der er 44 (44)46(48)48(50)50(52) rækker eller ønsket 
længde. 



2: Hækl ribkant over 10 masker som nederste kant. Gælder alle størrelser. 

 

Montering: 

1: Hæft ender. 

2: Gør blusen fugtig og træk den i facon. 
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