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Fluffy bolero 

 

 

Du skal bruge: 

• Hæklenål str. 8 hvis du hækler løst. Str. 9 hvis du hækler stramt. 

• Et fed Fluffy garn fra BEA Garn, på facebook. 

(alternativt kan 3 tråde brushed alpaca fra DROPS anvendes.) 

• Saks 

• Garnnål 

 

Forkortelser: 

m = masker/masker 

lm = luftmaske 

fm = fastmaske 

stgm = stangmaske 
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Opskrift: 

Str S/M: BLÅ 

Str L/XL: SORT 

 

• Slå 35 32 lm løst op. 

• Vend med 2 lm, herefter hækles 1 stgm i hver m. 

Gentag til du har 29 27 stgm-rækker. 

Den færdige firkant slutter med et ca. mål på 40*65cm 36*56cm 

Fold firkanten på midten, som vist på billedet herunder, med den lange sorte streg. 

  

De små streger viser hvor der skal syes sammen. 

Nu syes de 2 stgm-rækker sammen i hver ende. 

• I hvert ærmegab, hækles nu en omg fm. 

Afslut og hæft ender. 

TIP: 

Hvis du ønsker et ærme med en smule puf i, kan du med fordel hækle fm-kanten med en nålstørrelse 

mindre. 

• I den store åbning, hækles der nu 3 omgange med fm. 

I den første omgang passer det med at der hækles 2 fm, i siden på hver stgm-række. 

VIGTIGT: Her må du ikke gå en nålstørrelse ned. 

 

Afslut og hæft ender. 

Nu er din nye bolero færdig 😊 
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