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Mønsteret kunne ligeså godt være til en lyse-
dug, men her er det i stedet blevet til en skøn 
poncho.
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Materialer:
Indiecita fra Filcolana:
400 (450) 500 g fv. 286 purpur
Hæklenål 3½ mm

Størrelser
XS/S (M/L) L/XL 
Passer til brystvidde 76-84 (92-100) 108-116 cm

Mål
Diameter ca. 69 (75) 81 cm
De første 7 omg har en diameter på ca. 12 cm

Forkortelser og forklaringer
lm = luftmaske
km = kædemaske
fm = fastmaske
hlv stm = halv stangmaske
stm = stangmaske
dbl stm = dobbelt stangmaske

2 smh fm = 2 sammenhæklede fastmasker: Begynd 
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som om du skulle hækle en almindelig fm, altså stik 
ned i næste m og træk garnet igennem, gør det 
samme i næste m. Slå om og træk igennem de sidste 
3 løkker på nålen.

2 smh stm = 2 sammenhæklede stangmasker: Be-
gynd som om du skulle hækle en almindelig stm, men 
slut før den sidste ’slå om, træk igennem de sidste 2 
løkker på nålen’. Hækl endnu en stm på samme måde 
(evt. i næste m). Slå om og træk igennem de sidste 3 
løkker på nålen.

2 smh dbl stm = 2 sammenhæklede dobbelte stang-
masker: Begynd som om du skulle hækle en almin-
delig dbl stm, men slut før den sidste ’slå om, træk 
igennem de sidste 2 løkker på nålen’. Hækl endnu 
en stm på samme måde (evt. i næste m). Slå om og 
træk igennem de sidste 3 løkker på nålen.

Arbejdsgang
Der hækles to ens cirkler. Hver cirkel hækles indefra 
og ud. Derefter samles cirklerne med kædemasker i 
kanten.

Cirkel
Begynd med 4 lm og hækl 15 stm i den første af 
disse. Fortsæt rundt efter diagram 1, idet hver omg 
samles med 1 km i den 3. lm ved omg begyndelse. 
Om nødvendigt hækles der km frem til der, hvor næ-
ste omg skal begynde.
NB: Når 9. omg er hæklet fortsættes efter diagram 2. 
Bemærk, at der er overlap mellem de to diagrammer, 
så 8. og 9. omg optræder på begge diagrammer for 
at man kan være sikker på, hvor der skal hækles.

Til størrelse XS/S hækles til og med 31. omg, hvoref-
ter 34. omg hækles. 
Til størrelse M/L hækles alle 34 omg. 
Til størrelse L/XL hækles til og med 33. omg. Derefter 
hækles yderligere 2 omg som 33. omg, hvorefter 34. 
omg hækles.

Montering
Skyl cirklerne, centrifuger let, træk dem fint runde og 
lad tørre liggende.
Læg cirklerne vrang mod vrang og hækl dem sammen 
ved at hækle kædemasker gennem bageste maskeled 
på begge cirkler.
Der hækles 8 maskegrupper sammen til skulder. 
Spring over de følgende 9 maskegrupper til hals, 
hækl de næste 8 maskegrupper sammen til den 
anden skulder, lad 7 maskegrupper stå til ærmegab, 
hækl 3 maskegrupper sammen, lad 19 maskegrup-
per stå til åbning nederst og hækl de næste 3 grupper 
sammen. De resterende 7 maskegrupper danner det 
andet ærmegab.
Hæft alle ender.
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Signaturforklaring til diagrammerne
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Diagram 1
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Diagram 2


