Tunilla

- en hæklet hexagonjakke til de mindste

Design: Rachel Søgaard
En herlig hæklet jakke til de mindste. Her er
leget med en sjov konstruktion - jakken
hækles fra “armhulen” og ud, og så er der
leget med dejlige farver.
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Materialer
Arwetta Classic fra Filcolana: 50 g af hver af følgende
fv: 188 pink, 198 orange, 190 giftgrøn, 193 lyslilla,
191 vintergrøn, 199 lys turkis
Hæklenål 4 mm
3 (3) 4 (4) knapper
Størrelse
½ (1) 1½ (2) år
Mål
Overvidde ca. 53 (56) 60 (63) cm
Hel længde ca. 28 (30) 31 (33) cm
Hæklefasthed
20 stm og 11½ rk = 10 x 10 cm
Forkortelser:
lm = luftmaske
km = kædemaske
fm = fastmaske
stm = stangmaske
rk = række
omg = omgang
Striberapport
Skift farve for hver ny omgang i flg. rækkefølge: Pink,
orange, giftgrøn, lilla, vintergrøn, turkis, orange,
giftgrøn, pink, lyslilla, turkis, giftgrøn, vintergrøn,
orange, turkis, lilla, pink, vintergrøn, giftgrøn. Eller
som du synes.
Tip
Det er en god idé at hækle omkring garnenderne

efterhånden, så man slipper for at hæfte til slut. Skift
farve ved at trække sidste løkke på omg igennem
med den farve, som skal bruges på næste omg.
Begynd med 6 lm, og saml dem til en ring med 1 km.
1. omg: 3 lm (erstatter 1 stm), 2 stm i ringen, *2
lm, 3 stm i ringen*, gentag fra * til * yderligere 4
gange, 2 lm, 1 km i 3. lm ved omg's begyndelse. (= 6
grupper à 3 stm med 2 lm imellem).
2. omg: 3 lm, 1 stm i hver af de følgende stm, [1
stm, 2 lm, 2 stm] i 1. lm-bue, 1 stm i hver stm. I 2.,
3., 4. og 5. lm-bue hækles [2 stm, 2 lm, 2 stm], i 6.
lm-bue hækles [2 stm, 2 lm, 1 stm] - imellem alle
lm-buerne hækles 1 stm i hver stm, dette gælder på
alle omg. Slut med 1 km i 3. lm ved omg's
begyndelse.
3. omg: 3 lm, 1 stm i hver af de følgende stm, [1
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stm, 2 lm, 2 stm] i 1. lm-bue, 1 stm i hver stm. I 2.,
3., 4. og 5. lm-bue hækles [2 stm, 2 lm, 2 stm], i 6.
lm-bue hækles [2 stm, 2 lm, 1 stm], slut med 1 stm i
stm og 1 km i 3. lm ved omg's begyndelse.
4. omg: 3 lm, 1 stm i hver af de følgende stm, [1
stm, 2 lm, 2 stm] i 1. lm-bue, 1 stm i hver stm. I 2.,
3., 4. og 5. lm-bue hækles [2 stm, 2 lm, 2 stm], i 6.
lm-bue hækles [2 stm, 2 lm, 1 stm], slut med 1 stm i
hver af de følgende stm og 1 km i 3. lm ved omg's
begyndelse.
Hækl videre på denne måde med 1 stm i hver m
langs hver af de 6 sider og [1 stm, 2 lm, 2 stm] i det
første hjørne, [2 stm, 2 lm, 2 stm] i de næste 4
hjørner og [2 stm, 2 lm, 1 stm] i det sidste hjørne.
Når der er hæklet i alt 16 (17) 18 (19) omg (= 63
(67) 71 (75) stm på hver langside, bortset fra
ærmekanten, hvor der er 33 (35) 37 (39) stm)
brydes garnet, og der hækles et stykke magen til.
Montering
Fold 6-kanten med retsiden udad, således at den
ligger dobbelt og fladt med åbning ved ærmets
overkant og midt for.
Sy ærmerne sammen langs den øverste kant fra
håndleddet til ca. 7 (8) 9 (10) cm fra midtersømmen.
Sy de to 6-kanter sammen midt bag.
Langs forkanter og halskant hækles 1 omg fm, idet
der langs den ene forkant (højre eller venstre
afhængigt af om det er pige eller dreng) hækles 3 (3)
4 (4) knaphuller ved at hækle 2 lm, spring 1 m over,
med 9 (10) 10 (11) fm imellem. Det øverste knaphul
hækles ca. 5 cm fra overkanten.
Sy knapper i over for knaphullerne.
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