Mirabilis

- en skøn hæklet nederdel til piger

Design: Sidsel Sangild
Denne lille nederdel er inspireret af harlekintern, og kan selvfølgelig også hækles i
en masse forskellige harlekinfarver. Formen
opstår ved at hækle gradvist større dobbeltmuslinger. Den varmer godt og er samtidig
fin. Her er den hæklet i to farver, men prøv
andre muligheder – lad for eksempel alle
muslinger være ensfarvede, men skift farve
på hver fm-omgang. Eller lad fm-omgangene
være ensfarvede og lad muslingerne skifte
farve hver gang.
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Materialer:
Arwetta Classic fra Filcolana:
Fv. A: Ca. 65 (70) 80 (100) g i farve 954 (lysegrå
melange)
Fv. B: Ca. 15 (20) 25 (25) g i farve 255 (limelight)
Hæklenål: 3 mm eller den, der passer med hæklefastheden
Størrelser
1-2 (2-3) 4-5 (6-7) år
Mål
Talje: 48 (51) 54 (60) cm (før den strammes af elastikken)
Vidde forneden: 74,5 (84) 84 (93) cm
Hel længde: 22 (24,5) 27 (34,5) cm
Hæklefasthed
Dobbelt muslingemønster med 9 dbstm: 3 muslinger
= 14 cm, 8 omgange (3 fulde dobbeltmuslinger) = 10
cm (på bredeste sted)
Særlige forkortelser
Ofm: Opslagningsfastmasker.
Begynd med 2 lm.
1. ofm: Stik nålen under begge maskeled på 2. lm fra
nålen. Træk garnet gennem én løkke, og træk garnet
gennem to løkker.
2. og følgende ofm: Stik nålen under begge maskeled
på den lm, du netop har hæklet. Træk garnet gennem
én løkke, og træk garnet gennem to løkker.
Opslagningsfastmasker kan erstattes med en almindelig luftmaskeopslagning og en omgang fastmasker,
men vær opmærksom på, at dette nemt bliver for
stramt, så brug evt. en større hæklenål til luftmaskerne.
Arbejdsgang
Nederdelen hækles rundt oppefra og ned. Til sidst
hækles ribkanten.
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Opskrift
Slå 96 (102) 108 (120) ofm op med A, saml til en
ring med 1 km i første ofm.
1. omg: 1 lm, 1 fm i samme m som km. *Spring 2 m
over, 7 stm i næste m, spring 2 m over, 1 fm i næste
m*. Gentag fra * til * rækken ud, slut med 1 km i
første fm. Bryd garnet og luk af. Der er nu 16 (17) 18
(20) muslinger.
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2. omg: Sæt B til i en vilkårlig maske. 1 lm, 1 fm i
første m og i hver m hele vejen rundt. Slut med 1 km
i første fm. Bryd garnet og luk af.
3. omg: Sæt A til i toppen af en musling. 1 lm, 1 fm
i den midterste m i muslingen, **3 lm, *slå om, stik
nålen ind i den følgende m og træk garnet igennem
masken, træk garnet igennem de første 2 løkker*,
der er nu 2 løkker på nålen. Gentag fra * til * i de
næste 6 m, så er der i alt 8 løkker på nålen, slå om
og træk garnet igennem alle løkkerne, 3 lm, 1 fm i
den midterste stm påaf næste musling ** Gentag fra
** til ** omg rundt, slut med 1 km i den første fm.

Side 2
Hækl derefter 16. omg 1 gang.
Bryd garnet og luk af.
Løbegang
Sæt A til øverst på nederdelen. Hækl 1 fm i hver ofm
(eller lm) hele vejen rundt. Fortsæt i spiral og hækl 9
omgange fm mere. Bind et stykke flad elastik sammen med en knude eller endnu bedre sy den sammen
i den ønskede størrelse. Fold fastmaskedelen midt på
og sy den ned på vrangsiden med elastikken indeni.
Hæft ender. Vask i lunkent vand, glat nederdelen ud
på et håndklæde og lad den liggetørre.

4. omg: 1 lm, 1 fm i samme fm som du hæklede km
i på sidste omg. *7 stm i midten af næste musling, 1
fm i fm*, Gentag fra * til * omg rundt, slut med 1 km
i første fm. Bryd garnet og luk af.
5. omg: Som 2. omg.
6. omg: Som 3. omg.
7. omg: 1 lm, 1 fm i den midterste m i muslingen, *7
dbstm i midten af næste musling, 1 fm i næste fm*.
Gentag fra * til * omg rundt, slut med km i første fm.
Bryd garnet og luk af.
8. omg: Som 2. omg.
9. omg: Sæt A til i toppen af en musling. 1 lm, 1 fm
i den midterste m i muslingen, ** 4 lm, *slå om 2
gange, stik nålen ind i den følgende m og træk garnet
igennem, slå om, træk garnet igennem de første 2
løkker, slå om og træk garnet gennem 2 løkker * nu
er der 2 løkker på nålen. Gentag fra * til * i de næste
6 m, så er der i alt 8 løkker på nålen, slå om og træk
garnet igennem alle løkkerne, 4 lm, 1 fm i den midterste m på næste musling **. Gentag fra ** til **
omg rundt, slut med 1 km i den første fm.
10 – 15. omg: Hækl 7., 2. og 9. omg 2 gange.
16. omg: 1 lm, 1 fm i den midterste m i muslingen, *
9 dbstm i midten af næste musling, fm i næste fm*.
Gentag fra * til * omg rundt, slut med 1 km i første
fm. Bryd garnet og luk af.
17. omg: Som 2. omg.
18. omg: Sæt A til i toppen af en musling, 1 lm, 1
fm i den midterste m i muslingen, ** 4 lm, *slå om
2 gange, stik nålen gennem den følgende m, slå om,
træk garnet igennem de første 2 løkker, slå om og
træk garnet gennem 2 løkker*, nu er der 2 løkker på
nålen. Gentag fra * til * i de næste 8 m, så er der i
alt 10 løkker på nålen, slå om og træk garnet igennem alle løkkerne, 4 lm, 1 fm i den midterste stm på
næste musling **. Gentag fra ** til ** omg rundt,
slut med en km i den første fm.
Hækl 16.- 18. omg 0 (1) 2 (4) gange.
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