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Trøje i
Krydsstangmasker:
(opskriften er på langærmet trøje)

Hækle opskrift
Hæklenål nr. 3 tilsvarende garn
Størrelse ca. 3-4år (5-6år) 7-8år
Jeg har brugt ca. 6-7 (8-9) 10-11 nøgle á 50g, 100% bomuld f.eks. ID fra Super Brugsen eller Mayflower
junior 8, løbelængde 170 og nål nr. 3
Min hæklefasthed er ca. 26m x 18rk krydsmønster (skiftevis 1rk fm, 1rk X-stgm) = 10cm x 10cm
Trøjen hækles ud i et - oppefra og ned, så der er ingen sammensyninger
Trøjen kan evt. hækles i andet garn, der passer til nål 3.
Da opskriften er opgivet i masker og rækker, kan den også hækles i garn og nål i andre tykkelser – men så
passer størrelses angivelserne ikke – men formen vil ikke ændre sig. Så hvis du hækler i tyndere garn vil den
blive mindre og du skal vælge en større størrelse med maske tal.

Hækletips:
Læs forkortelserne, inden du begynder 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 skift.
Vende/begyndelses lm tælles ikke med ved maske optælling.
Når der står f.eks. 16fm betyder det, at der skal hækles 1fm i hver af de næste 16 masker.
Fra rk.3 hækles v-gr og V-gr omkring lm i foregående rækkes v-gr/V-gr. (bemærk der er forskel på v-gr og Vgr. se forkortelser)
Bemærk at den vil se lidt skæv ud i siden af halsen, især i starten.
Ærmet hækles sammen, men ikke rundt, den samles med 1km, og der vendes efter hver rk. (kan evt.
hækles åbent, hvis det føles lettere, ved at kædemasken undlades, indtagning fortages da skiftevis i højre
og venstre side, og ærmet syes sammen inden afslutningskanten)
Indtagning ærme: hækle 1fms i start og slut af hver anden fm omgang – juster med km så X-stgm ligger
over hinanden og start og slut maske ligger midt under armen
Prøv om muligt bærestykket på barnet – for at se om størrelsen passer, da børn er meget forskellige. – hvis
den er for lille hækl 2 rk. mere med udtagning, er den for stor undlades sidste 2rk med udtagning (bemærk
maske antallet ændre sig da i forhold til opskriften).
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Forkortelserne:
m = maske
lm = luftmaske
km = kædemaske
fm = fastmaske
fms = indtagning af fastmaske
hstgm= halvstangmaske
hstgmf = halvstangmaske forom (også kaldet relief maske eller rib maske
hstgmb = halvstangmaske bagom
stgm = stangmaske
rk. = række
X-stgm = krydsstangmaske = spring over 1m, 1stgm, 1stgm tilbage i den
oversprungne maske

V-gr = 1stgm, 2lm, 1stgm hæklet i/om samme maske

v-gr = 1fm, 2lm, 1fm hæklet i/om samme maske

u-hæklede masker = er de masker, der er tilbage på rækken, når du
vender,
i ulige rækker er det opslagsmaskerne, i lige rækker er det
fastmaskerne i 1.række

*………* x … = det der står mellem *og* gentages, x….tallet angiver, hvor mange gange i alt.

( y-y ) y-y ( y-y ) = angiver når der er forskellige maske tal for de enkelte størrelser

Trøjen bliver også rigtig fin med kort eller ingen ærme, vælg da evt. en nr. mindre i
størrelse, hvis den skal være tæt siddende. (hækle 1 rk fm rundt i ærmekanten)
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Bærestykket: alle størrelser
1.rk. hækl 113 (117) 127 lm, vend, spring 1m over, hækl 91 (95) 102 fm, 1km i luftmaskerækken, vend med
1 lm (der resterer (20) 20 (23) u-hæklede masker)

2.rk. spring 1m over, 1fm, 1X-stgm, 1V-gr, 7 (8) 8X-stgm, 1V-gr, 16 (16) 18X-stgm, 1V-gr, 7 (8) 8X-stgm, 1Vgr, 1X-stgm, 1fm, 1km, vend med 1lm (der resterer 20 (20) 23 u-hæklede masker)

3.rk. spring 1m over, 4fm, 1v-gr, 16 (18) 18 fm, 1v-gr, 34 (34) 38fm, 1v-gr, 16 (18) 18fm, 1v-gr, 4fm, 1fm i
hver af næste 2 m (opslagsmaskerne), 1km i næste m, vend med 1lm (der resterer 17 (17) 20 u-hæklede
masker)

4.rk. spring 1m over, 1fm, 3X-stgm, 1V-gr, 9 (10) 10X-stgm, 1V-gr, 18 (18) 20X-stgm, 1V-gr, 9 (10) 10X-stgm,
1V-gr, 3X-stgm, (der hækles videre ud over de u-hæklede masker fra rk. 1), 1fm, 1km, vend med 1lm (der
resterer 17 (17) 20 u-hæklede masker)

5.rk. spring 1m over, 8fm, 1v-gr, 20 (22) 22fm, 1v-gr, 38 (38) 42fm, 1v-gr, 20 (22) 22fm, 1v-gr, 10fm, 1km i
næste m, vend med 1lm (der resterer 14 (14) 17 u-hæklede masker)

6.rk. spring 1m over, 1fm, 5X-stgm, 1V-gr, 11 (12) 12X-stgm, 1V-gr, 20 (20) 22X-stgm, 1V-gr, 11 (12) 12Xstgm, 1V-gr, 5X-stgm, 1fm, 1km, vend med 1lm, (der resterer 14 (14) 17 u-hæklede masker)

7.rk. spring 1m over, 12fm, 1v-gr, 24 (26) 26fm, 1v-gr, 42 (42) 46fm, 1v-gr, 24 (26) 26fm, 1v-gr, 14fm, 1km i
næste m, vend med 1lm (der resterer 11 (11) 14 u-hæklede masker)

8.rk. spring 1m over, 1fm, 7X-stgm, 1V-gr, 13 (14) 14X-stgm, 1V-gr, 22 (22) 24X-stgm, 1V-gr, 13 (14) 14Xstgm, 1V-gr, 7X-stgm, 1fm, 1km, vend med 1lm (der resterer 11 (11) 14 u-hæklede masker)

9.rk. spring 1m over, 16fm, 1v-gr, 28 (30) 30fm, 1v-gr, 46 (46) 50fm, 1v-gr, 28 (30) 30fm, 1v-gr, 18fm, 1km,
vend med 1lm (der resterer 8 (8) 11 u-hæklede masker)

10.rk. spring 1m over, 1fm, 9X-stgm, 1V-gr, 15 (16) 16X-stgm, 1V-gr, 24 (24) 26X-stgm, 1V-gr, 15 (16) 16Xstgm, 1V-gr, 9X-stgm, 1fm, 1km, vend med 1lm, (der resterer 8 (8) 11 u-hæklede masker)

11.rk. spring 1m over, 20fm, 1v-gr, 32 (34) 34fm, 1v-gr, 50 (50) 54fm, 1v-gr, 32 (34) 34fm, 1v-gr, 22fm, 1km,
vend med 1lm (der resterer 5 (5) 8 u-hæklede masker)
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12.rk. spring 1m over, 1fm, 11X-stgm, 1V-gr, 17 (18) 18X-stgm, 1V-gr, 26 (26) 28X-stgm, 1V-gr, 17 (18) 18Xstgm, 1V-gr, 11X-stgm, 1fm, 1km, vend med 1lm, (der resterer 5 (5) 8 u-hæklede masker)

13.rk. spring 1m over, 24fm, 1v-gr, 36 (38) 38fm, 1v-gr, 54 (54) 58fm, 1v-gr, 36 (38) 38fm, 1v-gr, 26fm, 1km,
vend med 1lm (der resterer 2 (2) 5 u-hæklede masker)

14.rk. spring 1m over, 1fm, 13X-stgm, 1V-gr, 19 (20) 20X-stgm, 1V-gr, 28 (28) 30X-stgm, 1V-gr, 19 (20) 20Xstgm, 1V-gr, 13X-stgm, 1fm, 1km, vend med 1lm, (der resterer 2 (2) 5 u-hæklede masker)

15.rk. spring 1m over, 28fm, 1v-gr, 40 (42) 42fm, 1v-gr, 58 (58) 62fm, 1v-gr, 40 (42) 42fm, 1v-gr, 30fm, vend
med 1lm (der resterer 0 (0) 2 u-hæklede masker)
(Fortsæt uden at bryde garnet til den ønskede størrelse)

Str. 3-4 og (5-6)år
16.rk. 3lm (der udgør kant stangmasken, og der skal ikke hækles yderligere i den maske lm går op fra), 15Xstgm, 1V-gr, 21 (22)X-stgm, 1V-gr, 30X-stgm, 1V-gr, 21 (22)X-stgm, 1V-gr, 15X-stgm, 1stgm, vend 1lm
17.rk. 1fm i hver af næste 32m, 1v-gr, 44 (46)fm, 1v-gr, 62fm, 1v-gr, 44 (46)fm, 1v-gr, 32fm, vend

18.rk. 3lm, 16X-stgm, 1V-gr, 23 (24)X-stgm, 1V-gr, 32X-stgm, 1V-gr, 23 (24)X-stgm, 1V-gr, 16X-stgm, 1stgm,
vend med 1lm
19.rk. 34fm, 1v-gr, 48 (50)fm, 1v-gr, 66fm, 1v-gr, 1fm hver af næste 48 (50)fm, 1v-gr, 34fm, vend

20.rk. 3lm, 17X-stgm, 1V-gr, 25 (26)X-stgm, 1V-gr, 34X-stgm, 1V-gr, 25 (26)X-stgm, 1V-gr, 17X-stgm, 1stgm,
vend med 1lm
21.rk. 36fm, 1v-gr, 52 (54)fm, 1v-gr, 70fm, 1v-gr, 52 (54)fm, 1v-gr, 36fm, vend

22rk. 3lm, 18X-stgm, 1V-gr, 27 (28)X-stgm, 1V-gr, 36X-stgm, 1V-gr, 27 (28)X-stgm, 1V-gr, 18X-stgm, 1stgm,
vend med 1lm
23.rk. 38fm, 1v-gr, 56 (58)fm, 1v-gr, 74fm, 1v-gr, 56 (58)fm, 1v-gr, 38fm, vend

24.rk. 3lm, 19X-stgm, 1V-gr, 29 (30)X-stgm, 1V-gr, 38X-stgm, 1V-gr, 29 (30)X-stgm, 1V-gr, 19X-stgm, 1stgm,
vend med 1lm
Str. 3år (Gå til for og bagstykke uden at bryde tråden), 4 (5-6)år fortsæt:

4

www.jettelangelund.dk
25.rk. 40fm, 1v-gr, 60 (62)fm, 1v-gr, 78fm, 1v-gr, 60 (62)fm, 1v-gr, 40fm, vend

26.rk. 3lm, 20X-stgm, 1V-gr, 31 (32)X-stgm, 1V-gr, 40X-stgm, 1V-gr, 31 (32)X-stgm, 1V-gr, 20X-stgm, 1stgm,
vend med 1lm)
Str. 4år og str. 5år (Gå til for og bagstykke uden at bryde tråden) str. 6år fortsæt:

27.rk. 42fm, 1v-gr, 66fm, 1v-gr, 82fm, 1v-gr, 66fm, 1v-gr, 40fm, vend

28.rk. 3lm, 21X-stgm, 1V-gr, 34X-stgm, 1V-gr, 42X-stgm, 1V-gr, 34X-stgm, 1V-gr, 21X-stgm, 1stgm, vend
med 1lm)
(Gå til for og bagstykke uden at bryde tråden)

Str. 7-8 år
16.rk. spring 1m over, 1fm, 15X-stgm, 1V-gr, 22X-stgm, 1V-gr, 32X-stgm, 1V-gr, 22X-stgm, 1V-gr, 15X-stgm,
1fm, 1km, vend med 1lm, (der resterer 2 u-hæklede masker)
17.rk. spring 1m over, 32fm, 1v-gr, 46fm, 1v-gr, 66fm, 1v-gr, 46fm, 1v-gr, 32fm, vend med 1lm

18.rk. 3lm (der udgør kant stangmasken, og der skal ikke hækles yderligere i den maske lm går op fra), 17Xstgm, 1V-gr, 24X-stgm, 1V-gr, 34X-stgm, 1V-gr, 24X-stgm, 1V-gr, 17X-stgm, 1stgm, vend 1lm
19.rk. 1fm i hver af næste 34m, 1v-gr, 50fm, 1v-gr, 70fm, 1v-gr, 50fm, 1v-gr, 34fm, vend

20.rk. 3lm, 18X-stgm, 1V-gr, 26X-stgm, 1V-gr, 36X-stgm, 1V-gr, 26X-stgm, 1V-gr, 18X-stgm, 1stgm, vend
med 1lm
21.rk. 36fm, 1v-gr, 54fm, 1v-gr, 74fm, 1v-gr, 1fm hver af næste 54fm, 1v-gr, 36fm, vend

22.rk. 3lm, 19X-stgm, 1V-gr, 28X-stgm, 1V-gr, 38X-stgm, 1V-gr, 28X-stgm, 1V-gr, 19X-stgm, 1stgm, vend
med 1lm
23.rk. 38fm, 1v-gr, 58fm, 1v-gr, 78fm, 1v-gr, 58fm, 1v-gr, 38fm, vend

24rk. 3lm, 20X-stgm, 1V-gr, 30X-stgm, 1V-gr, 40X-stgm, 1V-gr, 30X-stgm, 1V-gr, 20X-stgm, 1stgm, vend med
1lm
25.rk. 40fm, 1v-gr, 62fm, 1v-gr, 82fm, 1v-gr, 62fm, 1v-gr, 40fm, vend
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26.rk. 3lm, 21X-stgm, 1V-gr, 32X-stgm, 1V-gr, 42X-stgm, 1V-gr, 32X-stgm, 1V-gr, 21X-stgm, 1stgm, vend
med 1lm
27.rk. 42fm, 1v-gr, 66fm, 1v-gr, 86fm, 1v-gr, 66fm, 1v-gr, 42fm, vend

28.rk. 3lm, 22X-stgm, 1V-gr, 34X-stgm, 1V-gr, 44X-stgm, 1V-gr, 34X-stgm, 1V-gr, 22X-stgm, 1stgm, vend
med 1lm)
Str. 7 (Gå til for og bagstykke uden at bryde tråden), str. 8år fortsæt:

29.rk. 44fm, 1v-gr, 70fm, 1v-gr, 90fm, 1v-gr, 70fm, 1v-gr, 44fm, vend

30.rk. 3lm, 23X-stgm, 1V-gr, 36X-stgm, 1V-gr, 46X-stgm, 1V-gr, 36X-stgm, 1V-gr, 23X-stgm, 1stgm, vend
med 1lm)
(Gå til for og bagstykke uden at bryde tråden)

For og bagstykke (hækles ud i et)
Alle størrelser: 3år-4år (5år-6år) 7år-8år
Rk. 1: 1lm, 40-42 (42-44) 46-48fm, 1-1 (2-1) 1-1fm i V-gr, (forstykke) spring frem til næste V-gr derved
opstår ærmeåbningen, 1-1 (2-1) 1-1fm i V-gr nr. 2, 78-82 (82-86) 90-94fm (rygstykke), 1-1 (2-1) 1-1fm i V-gr
nr. 3, spring frem til næste V-gr derved opstår 2.ærmeåbningen, 1-1 (2-1) 1-1fm i V-gr nr.4, 40-42 (42-44)
46-48 fm, vend

Rk.2: 3lm, 80-84 (86-88) 92-96X-stgm, 1stgm i sidste m, vend 1lm

Rk. 3: 1fm i hver m, i alt 162-170 (174-178) 186-194m, vend
Gentag Rk. 2 og 3
Når der er hæklet 35-37 (39-41) 43-45 rækker (eller den ønskede længde er nået), sluttes med rk. 3
Gå til afslutnings kant uden at bryde tråden
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Afslutningskant:
A. Rib kant:
Vend med 2lm, hækl 1hstgmf, 1hstgmb skrifte vis rækken ud
Gentag til ønsket bredde - Gå til ’stolper’ – uden at brydegarnet
B. ønskes ingen kant forneden
Gå til ’stolper’ – uden at brydegarnet

Stolper og halskant: (hvis der ønskes smal stolpe spring over rk 2 og 5)
Rk. 1 hækl fm op langs højre forstykke, (ca 1 m i hver fm rk og 2 fm i X-stgm rk.), 1fm i hver m rundt i
halsen, fm langs venstre forstykke, vend med 1lm
Rk. 2 1 fm i hver m. (hvis kanten virker løs kan der tager ind i ca. hver 10. maske)
Rk. 3 1 fm i hver maske, dog 2 evt.3 fm i overgangsmasken mellem forstykke og
hals. Der hækles 4 til 7 knaphuller (i højre stolpe til piger og venstre til drenge),
ved at hækle 2 til 4 lm og springe tilsvarende fm over. Afpas at der bliver ca. lige
mange masker mellem knaphullerne. Den øverste skal være lige ved halskanten.
Rk.4 1fm i hver maske – der hækles om lm med samme antal masker som der er
sprunget over.
Rk.5 1fm i hver m
Bryd garnet

Ærme:
Rk. 1. Sæt garnet fast med en km midt i masken mellem V-gr og hækl 62-66 (68- 72) 72-76fm rundt i
ærmegabet, fra ret siden, 1km i første m, vend (se hækletips)
Rk. 2. 3lm, spring over 1m og hækl den første X-stgm i maske nr. 3 og 4, 31-33 (34-36) 36-38 X-stgm, 1stgm
i masken mellem de 3 start lm og den første X-stgm, 1km i første m, vend med 1lm
Rk. 3. 1fm i hver m, 1km i første m,
Rk. 4. 3lm, X stgm over X-stgm, 1stgm i masken mellem de 3 start lm og den første X-stgm, 1km i første m,
vend med 1lm
Gentag rk. 3 og rk. 4
Tag samtidig ind til der er 27-28 (30-32) 33-34X-stgm, (se hækletips)
Hækl ca. 34-36 (40-42) 44-46rk. i alt, til ærmet den ønskede længde.
Hækl en rk. med indtag, hvis der skal ribkant på: *3fm, 1fms* gentag fra *til* rækken ud, 1km i første m (lav
en evt. en ekstra udtagning eller spring en over, så der til slut er et lige maske antal)
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(Gå til afslutnings kant uden at bryde tråden)
Hæft alle tråde godt og sy knapper i.

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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