Opskrift på babyluffer til nål 4½
Størrelse ca. (3) 6 (9) 12mdr
Hæklenål nr. 4½ tilsvarende garn
Jeg har brugt (1) 1 (1½) 1½) nøgler uld, løbelængde ca. 100 cm pr 50g

Hækletips:
Læs forkortelserne, inden du begynder på at hækle, så du ved, hvad de
enkelte tegn betyder.
Følg opskriften ’bid for bid’, dvs. hver gang der kommer et komma, så stop op og hækl det, der er beskrevet
mellem to kommaer. Ellers bliver det let uoverskueligt, da der er mange betegnelser.
Kan hækles i spiral (brug maske markør ved start af ny omg.) eller begynd alle omgange med 1 lm og afslut
med km i 1.m. Evt. begyndelses lm tælles ikke med ved maske optælling ;-)

Forkortelserne:
m = maske
lm = luftmaske
km = kædemaske
fm = fastmaske
stgm = stangmaske
*………* x … = det der står mellem *og* gentages, x….tallet angiver, hvor mange gange i alt.
rk. = række
omg. = omgang
udt. = udtagning (der hækles 2 masker i samme maske)
stgm rib = stangmasker der skiftevis hækles forom og bagom masken i rækken før også kaldet
reliefstangmasker.

V- gruppe = (1stgm 3lm 1stgm) hæklet i samme maske

M5 = muslingegruppe bestående af 5 stangmasker i samme maske

M7 = muslingegruppe bestående af 7 stangmasker i samme luftmaske bue
(når jeg skriver i luftmaskebuen betyder det, at man stikker nålen ind under,
altså i det hul, der er under luftmaskerne, så maskerne bliver hæklet rundt
om luftmaskerne fra rækken før)

X-stgm = krydsstangmaske = spring over 1m, 1stgm, 1stgm tilbage i den
oversprungne maske
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Hånd stykket
hækl 2lm (eller der startes med en magisk ring)
1. omg. hækl 6fm i 1lm (eller i ringen) = 6 m
2. omg. *2fm i næste m* x 6 = 12 m
3. omg. *1fm i 1 m, 2fm i næste m* x 6, = 18 m
4. omg. *1fm i hver af 8m, 2fm i næste m* x 2 = 20 m
5. omg. *1fm i hver af 9m, 2fm i næste m* x 2 = 22 m
6. omg. *1fm i hver af 10m, 2fm i næste m* x 2 = 24 m
(3mdr) fortsæt uden udtagninger med 24 m pr omg.
7. omg. *1fm i hver af 11m, 2fm i næste m* x 2 = 26 m
6mdr fortsæt uden udtagninger med 26 m pr omg.
8. omg. *1fm i hver af 12m, 2fm i næste m* x 2 = 28 m
(9mdr) fortsæt uden udtagning med 28 pr omg.
9. omg. *1fm i hver af 18 m, 2fm i næste m* x 2 = 30 m
12mdr fortsæt uden udtagning med 30 m pr omg.
Der hækles lige op til der er hæklet ca. (16) 18 (20) 22 omgange i alt eller til luffen har den ønskede længde
inden bindebåndet.
Fortsæt uden at bryde garnet med at hækle rundt
1. Hulrækken: 1km, 3lm spring i m over, *hækl 1 hstgm i næste m, 1lm, spring 1m over*, 1km i 2.lm, i alt
(12) 13 (14) 15 huller
2. 1lm, *2fm i ’hullet’ i alt (24) 26 (28) 30 m
(gå til håndled stykket uden at bryde garnet)

Håndled stykket:
Muslingemønster hele håndled stykket
1.omg. 1lm, der hækles 1fm i hver m – samtidig udtages jævnt fordelt (0) 4 (2) 0
m = (24) 30 (30) 30 m i alt.
2. omg. 1lm, hækl 1fm i første maske * spring 2m over og hækl V-gruppe i næste
m, spring 2m over, hækl 1fm i næste m * x (4) 5 (5) 5, 1km i første m,
3. omg. 1lm *1fm i fm, M7 i V-gruppens lm bue * x (4) 5 (5) 5, 1km i fm
4. omg. 5lm, 1stgm i fm, *1fm i midten af M7 (den 4. af de 7stgm), 1 V- gruppe i fm* x (4) 5 (5) 5, 1km i den
3lm
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5. omg. 2lm, 6 stgm i V-gruppen, * 1fm i fm, M7 i V-gruppens lm bue* x (4) 5 (5) 5, 1fm i fm, 1km i 2.lm,
6. omg. 6lm, 1stgm i fm, *1fm i midten af M7 (den 4. af de 7stgm), 1 V- gruppe i fm* x (4) 5 (5) 5, 1km i den
3lm
7. omg. 2lm, 6 stgm i V-gruppen, * 1fm i fm, M7 i V-gruppens lm bue* x (4) 5 (5) 5, 1fm i fm, 1km i 2.lm,
Gentag evt. omg. 6 og 7 hvis skaftet ønskes højere

Muslingekant (den råhvide i forrest række)
1.omg: 1fm i hver m, afslut omgangen med 1km i start m. I alt (24) 26 (28)
30m
(Gentag til den ønskede højde)
Vend og hækl
2.omg. 1lm, der hækles 1fm i hver m – samtidig udtages jævnt fordelt (0) 4
(2) 0m ved at hækle 2fm i 1m = (24) 30 (30) 30 m skaft.
3. omg. 1lm, hækl 1fm i første maske * spring 2m over og hækl V-gruppe i næste m, spring 2m over, hækl
1fm i næste m * x (4) 5 (5) 5, 1km i første m,
4. omg. 1lm *1fm i fm, M7 i V-gruppens lm bue * x (4) 5 (5) 5, 1km i fm
5. omg. 6lm, 1stgm i fm, *1fm i midten af M7 (den 4. af de 7stgm), 1 V- gruppe i fm* x (3) 4 (4) 4, 1fm i fm,
1km i den 3lm
6. omg. 2lm, 6 stgm i V-gruppen, * 1fm i fm, M7 i V-gruppens lm bue* x (4) 5 (5) 5, 1km i 2.lm,

Lukket muslingemønster
1.omg. 1lm, der hækles 1fm i hver m – samtidig udtages jævnt fordelt (0) 4
(2) 0m ved at hækle 2fm i 1m = (24) 30 (30) 30 m skaft.
2.omg. 1lm, *1fm, spring over 2m, 1 M5, spring over 2m*, 1km i første m
3.omg. 3lm, 2stgm i samme m, *1fm i midten af M5 (den 3. af de 5stgm), M5
i fm* x (3) 4 (4) 4, 2stgm i samme m som de 2 i starten, 1km i3.lm.
4.omg. 1lm, 1fm i samme m, * M5 i fm, 1fm i midten af M5 (den 3. af de
5stgm) * x (4) 5 (5) 5
Gentag omg. 3 og 4 til den ønskede højde
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Kryds mønster (de råhvide i bagerste række)
1.omg. 3lm, spring 1m over (til at færdig gøre 1.X-stgm), hækl (11) 12 (13) 14 xstgm, slut omg. med 1stgm i den oversprungne maske, og i km i 3lm = (12) 13
(14) 15 X-stgm i alt.
2.omg. 1lm, 1fm i hver m. (24) 26 (28) 30 m
Gentag omg. 1 og 2, juster evt. med en km så X-stgm kommer over X-stgm
i alt (4) 6 (6) 8 omg. eller til den ønskede højde

Rib
1.omg: stgm rib (se forkortelser) i alle m, afslut omgangen med 1km i start m. i
alt (24) 26 (28) 30 m
Fortsæt med stgm rib, til skaftet har den ønskede længde, incl. evt. ombuk, hvis
det ønskes.

Krebsekant
1.omg: 1fm i hver m, afslut omgangen med 1km i start m. I alt (24) 26 (28)
30m
(Gentag til den ønskede højde)
Sidste omgang hækles i krebsemasker, dvs. fm der hækles fra venstre
mod højre, afslut omgangen med 1km i start m. I alt (24) 26 (28) 30 m.

Bindebånd:
Hæft garnet med en km i den midterste stgm i hulrækken (midt bag), hækl ca. 45 - 50 lm (alt efter ønsket
længde), hækl fm eller km tilbage, 1km i stgm, 45 - 50 lm (båndets anden halvdel), fm eller km tilbage, km i
stgm, bryd garnet, hæft ænder og træk snorene gennem hulrækken.

God fornøjelse med min opskrift, du er velkommen til at kontakte mig på facebook eller på mail, hvis du har
spørgsmål eller kommentarer.
Jeg vil meget gerne vide, hvis du finder fejl i opskriften.
Du er meget velkommen til at bruge min opskrift til eget brug, men ikke sælge eller videre give den.

Hilsen Jette Langelund Christensen
jettelangelundchr@gmail.com
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