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Ballon blusen onesize (s/m/l) 

 

 

Du skal bruge: 

• Hæklenål str 6, 4 og 3. 

• Kortærmet: 

2 Nøgler Lacegarn (løbl ca. 700-800m/100g) 

3 nøgler brushed Alpaka (løbl ca. 300m/50g) 

Langærmet: 

2 Nøgler Lacegarn (løbl. Ca. 700-800m/100g) 

4 nøgler brushed Alpaka (løbl. Ca. 300m/50g) 

• Saks 

• Garnnål 

 

Forkortelser: 

m = masker/masker 

lm = luftmaske 

km = kædemaske 

fm = fastmaske 

stgm = stangmaske 

omg = omgang 
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Før du starter: 

Der hækles med 2 tråde garn, gennem hele opskriften. 

1 tråd lace + 1 tråd brushed alpaka. 

Der hækles med nål 6, med mindre andet står oplyst i opskriften. 

Trøjen passer kvinder i størrelserne S/M/L. 

Ginen på billedet er en ca. størrelse S. 

Ønsker man lange ærmer, i stedet for korte, hækler man blot flere omg uden ind- eller udtagninger. 

Har du modsat jeg, gode trænede arme med lidt sul på, kan du med fordel KUN benytte nål 4 og undlade 

nål 3 til kanterne i fm. 

 

Bærestykke og selve trøjen: 

1. Slå 90 lm op og saml lm-kæden med en km. 

2. Hækl 3 lm. Herefter 1 stgm i hver m. Saml omg med 1 km. (90) 

 

3. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 13 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 14 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (96) 

4. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 14 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 15 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (102) 

5. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 15 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 16 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (108) 

 

6. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 7 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 8 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (120) 

7. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 8 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 9 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (132) 

8. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 9 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 10 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (144) 

9. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 10 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 11 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (156) 

10. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 11 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 12 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (168) 

 

11. – 17. Hækl 3 lm. Herefter 1 stgm i hver. Afslut omg med en km. 
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18.  Hækl 3 lm. Herefter 1 stgm i hver af de næste 27 m.  

        Hækl 28 lm og spring 28 m over.  

        I næste m hækles 1 stgm. Herefter 1 stgm i hver af de næste 55 m. 

        Hækl 28 lm og spring 28 m over. 

        Herefter hækles 1 stgm i hver af de resterende 28 m. 

19. – 46. Hækl 3 lm. Herefter 1 stgm i hver m. Afslut omg med 1 km. 

47.  Hækl MED NÅL 4, en omg fm. 

48. – 51. Hækl MED NÅL 3, en omg fm. 

 

Ærmer: 

1. Start midt under armen. 

(Hækl 3 lm. Herefter 1 stgm i hver m indtil den sidste m inden stgm i siden af ærmet. 

Der hækles nu 3 stgm sammen.  

1 stgm i første m + 1 stgm i stgm i siden af ærmet + 1 stgm i m efter.) 

Gentag parentesen. 

Fortsæt med 1 stgm i hver m, indtil du når de 3 lm. Afslut omg med 1 km.  

2. – 12. Hækl 3 lm. Herefter 1 stgm i hver m. 

13.  Hækl MED NÅL 4, 1 fm i hver m. 

14. – 17 Hækl MED NÅL 3, 1 fm i hver m. 

 

Kraven: 

1. Start i nakken. Hækl MED NÅL 4, 1 fm i hver m. 

2. – 5. Hækl MED NÅL 3, 1 fm i hver m. 
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