Hvide bukser med gul bluse

Materialer:
Hæklenål nr. 2,5 . Garn der passer til.
Trykknapper eller velcro bånd.
Bukser:
Slå 25 lm op
1: spr 1 lm over, 24 fm, vend.
2: 1 lm, 2 fm i første, 5 fm, 2 fm i næste m, 10 fm, 2 fm i næste m, 5 fm, 2 fm i sidste m = 28 fm, vend.
3: 1 lm, fm rækken ud, vend.
4: 1 lm, 2 fm i første, 6 fm, 2 fm i næste m, 12 fm, 2 fm i næste m, 6 fm, 2 fm i sidste m = 32 fm, vend.
5: 1 lm, fm rækken ud, vend.
6: 1 lm, 2 fm i første, 7 fm, 2 fm i næste m, 14 fm, 2 fm i næste m, 7 fm, 2 fm i sidste m = 36 fm, vend.
7: 1 lm, fm rækken ud, vend.
8: Her hækles stykket sammen. Fm rækken ud, luk stykket sammen med en km IKKE i første, MEN i 3
m. (stykkerne kommer til at gå over hinanden til lukning), vend = 34 m
9-12: 1 lm, hækl fm rækkerne ud
13: 5 lm = skridt, spr17 stm over, 1 km.
Fortsæt rundt til ben.
1: 2 lm, 17 Stm, 5 stm i de 5 lm, 1 km i fm
2-19: 2 lm, Stm i stm, slut med 1 km i fm
20: (kan undlades), *10 lm, 1fm i næste m*, slut med 1 km
Hækl det andet ben magen til.
Gul bluse
Mønsterpind: 3 fm, spr næste m over, stik nålen i 3-forrige række og træk tråden op, slå om , træk
igennem 2 m på nålen
Slå 19 lm op
1: spr 1 m over, 18 fm, vend.
2: 1 lm, fm rækken ud, vend.
3: 1 lm, fm rækken ud, vend.
4: 1 lm, 1 fm, *stik nålen i 3-forrige række og træk tråden op, slå om, træk igennem 2 m på nålen, 3 fm*,
slut med 1 fm, vend.

5: 1 lm, fm rækken ud, vend.
6: 1 lm, 3 fm, *stik nålen i 3-forrige række og træk tråden op, slå om, træk igennem 2 m på nålen, 3 fm*,
slut med 2 fm i stedet for 3, vend
7: 1 lm, fm rækken ud, vend.
8: gentag 4-7, vend.
Når arb måler 6½ cm deles der til v-udskæring = 9 m til hver side. Tag 1 m ind mod midten på hver 2.
omgang til der er 5 m tilbage. Når stykket fra delingen måler 3½ cm hviler denne side og den anden side
hækles på samme måde blot modsat. Når stykket måler 1 cm mindre end forstykket hækles stykkerne
sammen ved at der slås 8 nye masker op imellem stykkerne. Hækl igen frem og tilbage til ryggen måler
det samme som forstykket = ca. 10 cm.
Ærme:
Hæft tråden til skulderen og hækl 19 fm over de midterste 6 cm.
1: 1 lm, fm rækken ud, vend
Hækl rækker med fm, hvor der på hver 4. rk hækles 2 sm i start og slutningen på rækken, til der er 13 m
tilbage.
Når arb måler 8,5 cm brydes garnet. Sy sammen og hæft ender
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