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Teeee Stripes 
 

        

 

Du skal bruge: 

• Hæklenål str. 3½ - 4 – 4½ 

• 3 nøgler håndfarvet garn 

50%silke/50% merino. 

(Alternativt 7 nøgler 8/4 bomuldsgarn) 

• Saks 

• Garnnål 

 

Forkortelser: 

m = maske/masker 

lm = luftmaske 

km = kædemaske 

fm = fastmaske 

stgm = stangmaske 

omg = omgang 
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Før du starter: 

Om størrelserne: 

Da der ikke har været testhæklere på opskrifterne, er størrelserne kun vejledende. Størrelserne er sat ud 

fra min egen størrelse og kropsbygning. 

Jeg ligger på nuværende tidspunkt og svinger mellem en størrelse L og XL. 

Størrelsen S/M var for lille til mig. 

Størrelsen L/XL passer mig. (Det er mig på billedet, med den hvide/multifarvede T-shirt) 

Om garnvalg og mængde: 

Til begge størrelser er der brugt, hvad der svarer til 3 fed håndfarvet garn a’ 100g/400m. 

Jeg har benyttet kvaliteten 50% silke/ 50% merino.  

Denne garn kan bestilles hos både BEA Garn og Missbirk Handmade på Facebook. Alternativt kan Manos 

Del Uruguay - Alegria, benyttes. 

Til modellen i str. S/M er der brugt 2 fed ensfarvet/semisolid. Og 5 minifed af ca. 20g. Samt en orange rest 

til kanterne. 

Alternativt, hvis du er mere til bomuld, end uld, kan du også sagtes benytte alm 8/4 bomuld til opskriften. 

 

STR S/M: 

Bærestykke og selve trøjen: 

1. Slå 120 lm op og saml lm-kæden med en km. 

2. Hækl 3 lm. Herefter 1 stgm i hver m. Saml omg med 1 km. (120) 

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. (128) 

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. (136) 

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. (144) 

6. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 16 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 17 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (152) 

7. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 17 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 18 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (160) 

8. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 18 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 19 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (168) 
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9. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 19 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 20 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (176) 

10. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 20 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 21 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (184) 

11. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 21 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 22 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (192) 

12. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 22 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 23 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (200) 

13. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 23 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 24 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (208) 

14. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 24 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 25 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (216) 

 

15. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 52 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 53 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (220) 

16. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 53 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 54 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (224) 

17. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 54 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 55 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (228) 

18. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 55 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 56 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (232) 

 

19. – 23. Hækl 3 lm. Herefter 1 stgm i hver. Afslut omg med en km. (232) 

24.  Hækl 3 lm. Herefter 1 stgm i hver af de næste 36 m.  

        Hækl 15 lm og spring 42 m over.  

        I næste m hækles 1 stgm. Herefter 1 stgm i hver af de næste 73 m. 

        Hækl 15 lm og spring 42 m over. 

        Herefter hækles 1 stgm i hver af de resterende 37 m. (178) 

24. – 33. Hækl 3 lm. Herefter 1 stgm i hver m. Afslut omg med 1 km. (178) 

34.   Hækl 3 lm. (Herefter hækles 1 stgm i hver af de efterfølgende 20 m. lav én indtagning i de 

        efterfølgende 2 m) Gentag parentesen omg ud. Afslut med 1 stgm i sidste m og saml omg med 1 

        km. (170) 
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35.   Hækl 3 lm. (Herefter hækles 1 stgm i hver af de efterfølgende 19 m. lav én indtagning i de 

        efterfølgende 2 m) Gentag parentesen omg ud. Afslut med 1 stgm i sidste m og saml omg med 1 

        km. (162) 

36. – 64: Hækl 3 lm. Herefter hækles 1 stgm i hver m. Afslut omg med 1 km. (162) 

65. – 66: Hækl 1 fm i hver m på nål 4½ 

Afslut og hæft ender. 

Ærmer: 

1. Start midt under armen. 

Hækl 3 lm. Herefter 1 stgm i hver m (også i stgm i siden af ærmerne) (59) 

       2. – 13. Hækl 3 lm. Herefter 1 stgm i hver m. (59) 

      14. – 15. Hækl MED NÅL 4, 1 fm i hver m. 

Kraven: 

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

2. Hækl med nål 3½, 1 fm i hver m.  

 

STR L/XL: 

Bærestykke og selve trøjen: 

1. Slå 120 lm op og saml lm-kæden med en km. 

2. Hækl 3 lm. Herefter 1 stgm i hver m. Saml omg med 1 km. (120) 

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. (128) 

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. (136) 

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. (144) 

6. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 16 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 17 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (152) 

7. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 17 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 18 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (160) 

8. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 18 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 19 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (168) 

http://www.awi.dk/
http://www.awi.dk/


Dato: 04.08.19  Hjemmeside: www.awi.dk 
  Facebook: AWI Design 

Design af: Janni Vallentin Nielsen 

Opskriften må ikke anvendes til videresalg, ej heller dele fra den. Opskrift og billeder må gerne deles, såfremt der henvises til enten min blog på 

Facebook: AWI Design eller hjemmesiden: www.awi.dk. Det færdige arbejde, ud fra opskriften må gerne sælges.  

5 

9. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 19 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 20 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (176) 

10. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 20 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 21 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (184) 

11. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 21 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 22 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (192) 

12. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 22 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 23 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (200) 

13. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 23 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 24 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (208) 

14. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 24 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 25 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (216) 

15. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 25 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 26 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (224) 

16. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 26 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 27 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (232) 

17. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 28 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 29 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (240) 

 

18. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 58 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 59 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (244) 

19. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 59 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 60 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (248) 

20. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 60 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 61 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (252) 

21. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm i hver af de næste 61 m. Herefter én udtagning i den næste m.  

(Hækl 1 stgm i hver af de næste 62 m og én udtagning i den efterfølgende)  

Gentag parentesen omg ud. (256) 

 

22. – 26. Hækl 3 lm. Herefter 1 stgm i hver. Afslut omg med en km. (256) 

27.  Hækl 3 lm. Herefter 1 stgm i hver af de næste 39 m.  

        Hækl 28 lm og spring 48 m over.  

        I næste m hækles 1 stgm. Herefter 1 stgm i hver af de næste 79 m. 
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        Hækl 28 lm og spring 48 m over. 

        Herefter hækles 1 stgm i hver af de resterende 40 m. (216) 

28. – 37. Hækl 3 lm. Herefter 1 stgm i hver m. Afslut omg med 1 km. (216) 

38.   Hækl 3 lm. Herefter 1 stgm i hver af de efterfølgende 24 m. Lav én indtagning. (Herefter hækles 1 

        stgm i hver af de efterfølgende 25 m. lav én indtagning i de efterfølgende 2 m) Gentag parentesen  

        omg ud. Saml omg med 1 km. (208) 

39.   Hækl 3 lm. Herefter 1 stgm i hver af de efterfølgende 23 m. Lav én indtagning. (Herefter hækles 1 

        stgm i hver af de efterfølgende 24 m. lav én indtagning i de efterfølgende 2 m) Gentag parentesen  

        omg ud. Saml omg med 1 km. (200) 

Tip: Har du ligesom jeg mere mave end bryster, kan du med fordel hoppe punkt 38 og 39 over, og i 

stedet hækle 2 ekstra omgange uden indtagninger. 

40. – 74: Hækl 3 lm. Herefter hækles 1 stgm i hver m. Afslut omg med 1 km. (200) 

75. – 76: Hækl 1 fm i hver m på nål 4½ 

Afslut og hæft ender. 

Ærmer: 

1. Start midt under armen. 

Hækl 3 lm. Herefter 1 stgm i hver m (også i stgm i siden af ærmerne) (77) 

       2. – 13. Hækl 3 lm. Herefter 1 stgm i hver m. (77) 

      14. – 15. Hækl MED NÅL 4½, 1 fm i hver m. 

Kraven: 

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

2. Hækl med nål 3½, 1 fm i hver m. 
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