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En lækker stor cardigan sammensat af hæklede firkanter lavet i Infinity Hearts Iris, god for
begyndere.
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Størrelse

Overvidde: 67 cm

Længde: 68 cm

Armlængde: 60 cm

Materialer

Hæklenål str 4,0 mm
Stoppenål til montering
Infinity Hearts Træknap sort 30 mm, 5 stk

Garnforbrug

Infinity Hearts Iris

Infinity Hearts Iris – 15 Lys Søgrøn, ca. 155 g
Infinity Hearts Iris - 19 Lyseblå, ca. 155 g
Infinity Hearts Iris - 17 Lyserød, ca. 165 g
Infinity Hearts Iris - 03 Natur, ca. 165 g
Infinity Hearts Iris - 16 Lilla, ca. 83 g

Forkortelser

lm - lufmasker

fm - fastmasker

km - kædemaske

stgm - stangmaske

bml - bagerste maskeled

Fremgangsmåde

Firkanter

Start med søgrøn, lyseblå, natur eller lyserød. Arbejdet vendes med 2 luftmasker efter hver række.

1. række: Slå 20 lm op + 2 til at vende arbejdet med. (22)
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2. række: Start i 3. maske fra nålen og lav stgm i alle masker. (20)



 

3. række: Lav 20 stgm i bagerste maskeled. (20)



 

Gentag 3. række 8 gange så du har 10 rækker af 20 stgm.

Bryd garnet og lad en lang ende være til montering. Hæft den anden ende fra starten af arbejdet.



 

Gentag til du har i alt 28 grønne, 28 blå, 31 lyserøde og 31 gule firkanter. (Hvis du vil have ærmerne
kortere, kan du undlade 2 firkanter af hver farve)



 

Frontpaneler

Start med det venstre frontpanel. Et panel er 3 x 6 firkanter. Følg følgende mønster:



 

Placer firkanterne så hjørnet med monteringstråden er i nederste vesntre hjørne, bortset fra den
yderste lodrette række til venstre. Her placeres firkanterne så monteringstråden er i øverste højre
hjørne.

Start med den nederste firkant i højre side. Sy firkanten sammen med den til venstre med
monteringstråden. Når du når til toppen forsætter du med tråden og syr firkanten ovenfor fast på
firkanten. Når du når til enden på venstre side af firkanten hæfter du enden af garnet.



 

Forsæt som tidligere med de næste firkanter i nederste række. Når du når til den sidste firkan er der
kun den ovenover der skal syes fast. Når du har syet rækkerne sammen og når til venstre side skal
du ikke klippe eller hæfte garnet. Lad den være til montering senere.



 

Forsæt på denne måde med alle firkanterne. Når du har syet de øverste sammen med dem ved
siden af, lader du snoren være til montering senere.

Lav nu det andet panel ved at spejlvende placeringen af firkanterne i forhold til monteringstådene.



 

Rygstykke

Placer firkanter på samme måde som ved venstre panel, med monteringstråden i nederste venstre



 

side og den sidste lodrette række til venstre med tråden i øverste højre hjørne. Følg følgende
mønster:

Sy nu firkanterne sammen på samme måde som tidligere. Her skal du ikke lade garn være tilovers til
montering, hæft alle ender.



 

Ærmer

Placer igen firkanter med monteringsnålen i nederste venstre hjørne og den yderste række i højre
øverste hjørne. Firkanterne syes sammen og lad ender til venstre og i toppen være tilovers til
montering.

Gør det samme med det andet ærme med firkanterne placeret spejlvendt i forhold til
monteringstrådene



 



 

Montering

Nu skal alle stykkerne syes sammen. Start med at sy frontpanelerne fast på rygstykket med tråden i
toppen af frontpanelerne, så det paser med at være en tom lodret række i midten.



 

Sy ærmerne fast på delvis frontpanel og rygstykket, med de tråde der er i toppen af ærmerne.

Du vil nu se at du har monteringstråde i overskud på frontpanelerne. Du kan også bruge dem til



 

montering, bare hæft de ender du ikke bruger.



 

Du kan nu folde arbejdet på midten, så den har en for og en bag side. Start med at sy siden af
frontpanelerne sammen med rygstykket.



 

Sy derefter siderne af ærmerne sammen.

Ribkant

Nu skal der hækles ribkant hele vejen rundt.

Start ned at lave en km i nederste højre hjørne på det venstre panel. Her hækles op langs
sidepanelet./



 

1. række: Slå 10 lm op + 1 til at vende arbejdet

2. række: Lav 1 fm i bml i hver lm + 2 km i de næste 2 masker langs panelet og vend arbejdet.



 

3. række: Spring kædermaskerne over og lav fm i bml i hver af de 10 masker + 1 lm og vend
arbejdet.



 

Gentag 2, og 3. række hele vejen op af sidepanelet og rundt i nakken.



 

Når du har hæklet ribkant langs den øverste firkant på højre panel, skal der hækles ribkant med
huller til knapperne.

Forsæt arbejdet som tidligere og gentag 2. og 3. række 5 gange.

Hækl 1 fm i bml i de næste tre masker. Lav 4 luftmasker og spring de 4 næste masker på forrige
rækker over. Hækl 1 fm i bml i de næste tre masker + km i de næste to masker langs panelet.



 



 

Forsæt derefter som tidliger. Gentag 2. og 3. række 10 gange, og igen spring de midterste 4 masker
over med luftmasker.



 

Forsæt til du har hæklet ribkant med huller hele vejen langs panelet.

I hjørnet af panelet gentages de to rækker 6 gange i samme maske. Her laves der altså ikke km i de



 

næste 2 masker, men bare 1 km i hjørnet.

Gentag de to rækker bagefter som normalt hele vejen rundt til du når det hjørne du startede i.



 

Gentag de 2 rækker 6 gange i hjørnet som du gjorde ved det andet hjørne.

Hækl den sidste række sammen med den første række med kædemasker. Brydt garnet og hæft
enderne.



 



 

Nu skal der hækles ribkant i ærmerne. Start med en km i hjørnet af en af firkanterne. De hækles med
uret rundt i ærmet.



 

1. række: Slå 10 lm op + 1 til at vende arbejdet.

2. række: Lav 1 fm i bml i hver lm + 1 km i de næste 4 masker langs panelet og vend arbejdet.

3. række: Spring kædemaskerne over og lav fm i bml i hver af de 10 masker + 1 lm og vend arbejdet.



 

Gentag 2. og 3. række til du er nået hele vejen rundt i ærmet. Hækl de to rækker sammen med km.

Gentag i det andet ærme.



 

Til slut syer du knapperne på ribkanten så de er overfor knappehullerne.
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