Beata

- en fin sommer T-shirt med glimmer

Design: Sarah Zachariasen
Dette design er skabt med inspiration fra
eventyrets verden og designerens døtres kærlighed til glimmer og prinsesser.
Beata er en fin sommer T-shirt med guld og
glimmer nok til at gøre enhver prinsesse tilfreds.
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Materialer
Farve A: 120 (120) 150 (150) g Merci fra Filcolana i
farve 1061 (Bluestone)
Farve B: 5 g Paia fra Filcolana i farve 703 (Gold shimmer)
Hæklenål 2,5 mm
Størrelser
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl)
Mål
Passer til brystvidde: 55 (58) 63 (70) cm
Overvidde: 58 (61) 66 (73) cm
Længde: 32 (33) 34,5 (36) cm
Hæklefasthed
22 hstm x 17½ rk =10 x 10 cm
Forkortelser
hstm: halv(e) stangmaske(r)
fm: fastmaske(r)
lm: luftmaske(r)
km: kædemaske
reliefstm: reliefstangmasker
fmbl: fm i bagerste maskeled
rk: række(r)
m: maske(r)
udt: udtagning
indt: indtagning
omg: omgang(e)
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Reliefstangmaske: Der hækles en stangmaske omkring selve m forfra eller bagfra i stedet for i toppen
af m.
Indtagning: 2 m sammen = Hækl 1 ufærdig m i hver
af de næste 2 m, slå om, og træk igennem alle løkker
på nålen.
Udtagning: 3 m i samme m. På næste rk hækles udt i
den midterste af disse 3 m.
Arbejdsgang
T-shirten hækles oppefra og ned i halve stangmasker.
Først hækles ribkanten frem og tilbage. Herefter hækles bærestykket frem og tilbage, idet hver rk samles
til en omgang. Endelig deles arbejdet, og krop og
ærmer hækles hver for sig.
Ribkant
Slå 6 + 1 lm op med farve A (Merci).
Hækl i alt 58 (64) 66 (71) rk med 6 fmbl i hver, idet
hver rk vendes med 1 lm. Saml kanten ved at hækle
opslagnings- og afslutningskanten sammen med km.
Bærestykke
Rk begynder midt bag.
NB! Hver rk slutter med 1 km i 1. m, arbejdet vendes, og næste rk begynder med 1 lm.
1. rk (retsiden): Hækl 87 (96) 99 (107) hstm langs
den ene side af ribkanten, 3 m for hver 2 rk. Slut med
1 km i omg’s 1. m.
2. rk: 14 (15) 16 (18) hstm, udt, 14 (15) 15 (15)
hstm, udt, 27 (31) 33 (36) hstm, udt, 14 (15) 15
(15) hstm, udt, 14 (16) 16 (19) hstm.
3. rk: 15 (16) 17 (19) hstm, udt, 16 (17) 17 (17)
hstm, udt, 29 (33) 35 (38) hstm, udt, 16 (17) 17
(17) hstm, udt, 15 (17) 17 (20) hstm.
Hækl yderligere 1 omg på denne måde med 2 m mere
mellem udtagningerne = 111 (120) 123 (131) m.
Fortsæt med farve A, men hækl reliefstm med farve A
+ B over de næste 5 omg således:

Side 2
omkring de 4 midterste reliefstm på 6. rk.
8. rk: Hækl hstm med udtagninger og reliefstm bagfra omkring de 4 reliefstm på 7. rk.
9. rk: Hækl hstm med udtagninger og reliefstm forfra
omkring de 2 midterste reliefstm på 8. rk.
Fortsæt med hstm i farve A og med udtagninger, til
der er taget ud i alt 15 (15) 16 (18) gange = 207
(216) 227 (251) m.
På næste rk deles der til ærmer og krop således:
Hækl 30 (31) 33 (37) hstm, 4 (4) 5 (6) lm, spring 44
(45) 47 (51) m over, hækl 59 (63) 67 (74) hstm, 4
(4) 5 (6) lm, spring 44 (45) 47 (51) m over, hækl 30
(32) 33 (38) hstm.
Herefter hækles kroppen frem og tilbage med samling
midt bag således:
1.- 26. (28.) 30. (31.) rk: Hækl 1 hstm i hver m =
127 (134) 143 (161) hstm.
27. og 28. (29. og 30.) 31. og 32. (32. og 33.) rk:
Hækl hstm med farve A + B.
32. (34.) 36. (37.) rk: *3 fm, indt*, gentag fra * til *
yderligere 24 (25) 27 (31) gange, og slut med 2 (4) 3
(1) fm.
Hækl yderligere 5 omg fm rundt i spiral, og slut med
1 km.
Ærmer
Sæt farve A til midt under ærmet, og hækl frem og
tilbage med samling midt under ærmet som på kroppen således:
1.-4. rk: Hækl 48, (49), 52, (57) hstm.
5. rk: *4 fm, indt*, gentag fra * til * yderligere 7 (7)
7 (8) gange, og slut med 0 (1) 4 (3) fm.
Hækl yderligere 5 omg fm rundt i spiral, og slut med
1 km.
Hæft ender. Skyl arbejdet, pres vandet ud (evt. med
en let centrifugering), og lad tørre liggende.

5. rk (retsiden): 1 hstm, 6 reliefstm forfra, *3 hstm,
6 reliefstm forfra*, 1 (3) 3 (6) hstm, udt, hækl fra *
til * 2 gange, 2 (3) 3 (3) hstm, udt, 0 (2) 3 (5) hstm,
6 reliefstm forfra, hækl fra * til * 3 gange, 0 (2) 3 (4)
hstm, udt, hækl fra * til * 2 gange, 2 (3) 3 (3) hstm,
udt, 1 (2) 3 (5) hstm, 6 reliefstm forfra, hækl fra * til
* 1 gang, 1 hstm.
Herefter er det en god idé, at hækle omkring farve B,
når der hækles med farve A alene.
6. rk (vrangsiden): Hækl hstm med udtagninger og
reliefstm bagfra omkring de 6 reliefstm på 5. rk.
7. rk: Hækl hstm med udtagninger og reliefstm forfra

www.filcolana.dk

Filcolana

