Baby sko
Hæklenål nr. 3½ og tilsvarende garn
f.eks. strømpegarn
(Bliver ca. 8 (9) 10(12) cm med min hækle stil ;-)

Hækle tips:
Alle omgange, der begynder med fastmaske, startes med 1 lm, og alle omgange, der begynder med halve
stangmasker startes med 2lm, disse luftmasker tælles ikke med i maske optælling.
Der hækles tæt på start lm – dvs. både i starten og slutningen ved hækling af sålen, så det passer med
maske antal. Ved skaftet hækles der skiftevis tæt på lm i start eller slutning for at modvirke vridning (kan
undlades, bare maske antal passer)

m = maske
km = kædemaske
lm = luftmaske
hstgm = halvstangmaske
stgm = stangmaske
3stgmsammen = hækl stangmasker, men undlad at hækle sidste led, alle 3 masker afsluttes samtidig. Se
evt. http://www.garnstudio.com/lang/dk/video.php?id=27&sort=2&thumbnails=on
2stgmsammen = samme fremgangsmåde som 3stgmsammen
*………* x … = gentages

Foden:
1. omg: 16(17)18(20) lm begynd i 2 m fra nålen og hækl 14(15)16(18)hstgm, hækl 5hstgm i sidste lm,
og hækl 14(15)16(18) hstgm tilbage i luftmaskens andet led afslut med km i 1.hstgm. (i alt
33(35)37(41) m)
2. omg: 1hstgm, 2hstgm i næste maske, 1hstgm i hver af de næste 13(14)15(17) m, 2hstgm i hver af
de næste 4 m, 1hstgm i hver af de næste 13(14)15(17) m, 2hstgm i næste m, 1hstgm i sidste maske,
afslut omgangen med 1 km, i start lm. (i alt 40(42)44(48) m)
3. omg: 2fm, 2fm i næste m, 1fm i næste 6(7)8(10) m, 1hstgm i næste 8m, *2hstgm i samme m,
1hstgm i næste m* x 4 gange, 1hstgm i næste 7m, 1fm i næste 6(7)8(10)m, 2fm i samme m, 2 fm,
afslut med 1km (i alt 47(49)51(55) m)

4. omg: 1fm i næste 11(12)13(15)m, 1hstgm i næste 9m, *2hstgm i næste m*x2, 1hstgm i næste 3 m,
*2hstgm i næste m*x2, 1hstgm i næste 9m, 1fm i næste 11(12)13(15)m, afslut med 1km, i alt
51(53)55(59)m
5. omg: 1hstgm i alle masker, afslut omgangen med 1 km, i start lm, i alt 52(54)56(60)m (se hækletips)
6. omg: 1hstgm i alle masker men hækl i bagerste led og stik dybt, så det går gennem to ’tråde’, afslut
omgangen med 1 km i start lm, i alt 52(54)56(60)m
7. omg: 1hstgm i alle masker, afslut omgangen med 1 km i start lm, i alt 52(54)56(60)m
(Gentag evt. omgang 7 for at få en lidt højere sko – anbefales ved 10 og 12 cm)
8. omg: 1hstgm i 19(20)21(23)m, derefter 3stgmsammen x 5, 1hstgm i 18(19)20(22)m, afslut
omgangen med 1 km i start lm, i alt 42(44)46(50)m
9. omg:
Højre sko:
1hstgm i 12(13)14(16) m, nu hækles ankelbånd, uden at bryde garnet, 18(18)18(20) lm 1stgm i 6lm
fra nålen, *1lm spring 1m over, 1stgm i næste m* x 6(6)6(7), ankelbåndet er færdig, og der
fortsættes rund på skoen, spring 1m over 1hstgm i 2m, 3stgmsammen, *2stgmsammen* x 3,
3stgmsammen, 1hstgm i 15(16)17(19) m, afslut omgangen med 1 km i start lm, i alt 35(37)39(43) m
Venstre sko:
1hstgm i 15(16)17(19) m, 3stgmsammen, *2stgmsammen* x 3, 3stgmsammen, 1hstgm i 3m, nu
hækles ankelbånd, uden at bryde garnet, 18lm 1stgm i 6lm fra nålen, *1lm spring 1m over, 1stgm i
næste m* x 6, ankelbåndet er færdig, og der fortsættes rund på skoen, spring 1m over 1hstgm i
11(12)13(15) m, afslut omgangen med 1 km i start lm, i alt 35(37)39(43) m
Bryd og hæft tråden - Sy en 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 til opskriften.
Jeg vil meget gerne vide, hvis du finder fejl i den.
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

