
Puk - en lille hæklet babybuks

Design: Sidsel Sangild
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Det fineste vintage inspirerede hækledesign 
til babyer fra designer Sidsel Sangild. Puk er 
den skønneste lille babybuks hæklet i et fint 
stribemønster.
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Materialer
Anina fra Filcolana: 50 g farve 334 (A), 50 g farve 
351 (B)
Hæklenål 2,5 mm
Markør eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
3 mdr/62 cl (6 mdr/68 cl) 9 mdr/72 cl (12 mdr/80 cl) 

Mål
Taljevidde: 42 (46) 44 (53) cm

Hæklefasthed
21 rk i hstm i bagerste maskeled = 10 cm

Særlige forkortelser
Lm: luftmaske(r)
Km: kædemaske(r)
Hstm: halv(e) stangmaske(r)
Stm: stangmaske(r)

Særlige forklaringer
V: (1 stm, 1 lm, 1 stm) i samme m/lm-bue.
2-udt = (1 stm, 1 lm, 1 stm, 1 lm, 1 stm, 1 lm, 1 
stm) i samme lm-bue.

Arbejdsgang
Først hækles ribkanten øverst. Herefter hækles 
bukserne fast på ribkanten med forkortede rækker 
til slut. Til sidst hækles ribkanter til benåbningerne, 
hvorefter de hækles eller sys fast.



Puk Side 2
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Begynd med 12 lm med farve A.
1. rk: Begynd i 2. lm fra nålen, og hækl 1 hstm i hver 
lm rk hen, vend.
2. rk: 1 lm, 1 hstm i bageste maskeled i hver m til 
sidste m, 1 hstm i begge maskeled i sidste m, vend.
3. rk: Som 2. rk
4. rk: 1 lm, 1 hstm i bageste maskeled i hver af de 
første 5 m, 1 lm, spring 1 m over (hul til løbegang), 1 
hstm i bageste maskeled i hver m til sidste m, 1 hstm 
i begge maskeled i sidste m, vend.
5. rk: Som 2. rk
Gentag 2.-5. rk yderligere 20 (22) 24 (26) gange, 
gentag 2.-4. rk 1 gang mere. Der er nu hæklet i alt 
88 (96) 104 (112) rk. Bryd ikke garnet.

Fold ribkanten på midten og hækl de korte ender 
sammen med 1 km i hvert maskepar (læg den sidste 
rk ind mod dig selv og den første rk bagved).
Hækl fm langs rækkeenderne fra retsiden hele vejen 
rundt. (Der hækles 3 fm i hver ribbe – hver ribbe 
består af 2 rk = 132 (144) 156 (168) fm). Saml omg 
med 1 km i første fm med farve B.

Ribkantens sammenhækling = omg’s begyndelse i 
siden af bukserne.
1. omg (farve B): 4 lm (tæller som 1 stm, 1 lm), 1 
stm i samme m som de 4 lm, *spring 2 m over, 1 V i 
næste m*, gentag fra * til * omg rundt, skift til fv A, 
og saml omg med 1 km i den 3. af de 4 lm ved omg’s 
begyndelse, 1 km i 1. lm-bue (= 44 (48) 52 (56) 
V’er).
2. omg (farve A): 4 lm (tæller som 1 stm, 1 lm), 1 
stm i samme lm-bue, 1 V i hver af de næste 10 (11) 
12 (13) lm-buer, 2-udt i næste lm-bue, sæt en ma-
skemarkør om den midterste lm-bue i denne udtag-
ning), 1 V i hver af de næste 21 (23) 25 (27) lm-buer, 
2-udt i næste V (sæt en maskemarkør i om den mid-
terste lm-bue), fortsæt med 1 V i hver lm-bue omg 
rundt, skift til fv B, og saml omg med 1 km i den 3. af 
de 4 lm ved omg’s begyndelse, 1 km i første lm-bue.
3. omg (farve B): 4 lm, 1 stm i samme lm-bue, 1 V 
i hver lm-bue omg rundt, skift fv A, og saml omg med 
1 km i den 3. af de 4 lm ved omg’s begyndelse, 1 km 
i første lm-bue. Flyt markørerne med op.
4. omg (farve A): 4 lm, 1 stm i samme lm-bue, 1 
V i hver lm-bue omg rundt, skift til farve B, og saml 
omg med 1 km i den 3. af de 4 lm ved omg’s begyn-
delse, 1 km i første lm-bue. Flyt markørerne med op.
5. omg (farve B): 4 lm, 1 stm i samme lm-bue, 1 V 
i hver lm-bue omg rundt, skift farve A, og saml omg 
med 1 km i den 3. af de 4 lm ved omg’s begyndelse, 
1 km i første lm-bue. Flyt markørerne med op.
6. omg (farve A): 4 lm, 1 stm i samme lm-bue, *1 
V i hver lm-bue til den markerede lm-bue, 2-udt i den 
markerede lm-bue*, gentag fra * til * 1 gang mere, 1 
V i hver lm-bue omg rundt, skift til farve B, saml omg 
med 1 km i den 3. af de 4 lm ved omg’s begyndelse, 
1 km i første lm-bue. Flyt markørerne med op.
Gentag 3.-6. omg, til bukserne måler ca. 16 (17) 18 
(19) cm. Du skal slutte med en omg med farve A. 
Bryd begge garner.

Forhøjning bagpå
For at give plads til bleen og numsen hækles bukser-
ne højere bagpå således:
Sæt farve B til i siden af bukserne: 3 lm, 1 V i 
hver lm-bue frem til den anden side af bukserne, 1 
stm i den sidste lm-bue. Bryd farve B, og træk garn-
enden igennem løkken på nålen.
Sæt farve A til fra retsiden i lm-buen i det sidste V før 
den forkortede række, 3 lm, 1 V i næste lm-bue (hvor 
der er hæklet 3 lm med farve B), hækl 1 V i hver lm-
bue over den forkortede rk, og slut med 1 V i samme 
lm-bue som den enlige brune stm, 1 stm i næste 
lm-bue. Bryd farve A, og træk garnenden igennem 
løkken på nålen.
Nu er forhøjningen færdig.
Sæt farve B til i omg’s første lm-bue (i siden), 4 lm, 
1 stm i samme lm-bue, 1 V i hver lm-bue omg rundt, 
saml omg med 1 km i den 3. af de 4 lm ved omg’s 
begyndelse, luk af.

Ribkanter til ben
Begynd med 7 lm.
1. rk: Begynd i 2. lm fra nålen, og hækl 1 hstm i hver 
rk hen, vend.
2. rk: 1 lm, 1 hstm i bageste maskeled i hver m til 
sidste m, 1 hstm i begge maskeled i sidste m, vend.
Gentag 2. rk yderligere 36 (38) 40 (42) gange.
Bryd ikke garnet.
Fold ribkanten på midten, og hækl de korte ender 
sammen med 1 km i hvert maskepar (læg den sidste 
rk ind mod dig selv og den første rk bagved).
Hækl fm langs rækkeenderne fra retsiden hele vejen 
rundt. (Der hækles 3 fm i hver ribbe – hver ribbe 
består af 2 rk = 57 (60) 63 (66) fm). Luk af med en 
lang garnende, der kan bruges til at sy eller hækle 
ribkanten fast på bukserne.

Sy, eller hækl ribkanterne fast med km i hvert bukse-
ben. Sy, eller hækl skridtet sammen.

Bindebånd
Hækl et antal lm lidt længere end den ønskede længe 
af båndet. Begynd i 2. lm fra nålen, og hækl 1 km 
i hver lm rk hen. Luk af. Sæt nogle ekstra stykker 
garn til i begge ender af snoren. Bind en knude lige 
ved siden af det sted, hvor luftmaskerne begynder og 
slutter. Klip garnenderne til.


