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Et halsrør i et mønster, hvor maskerne nær-
mest drypper ned på striberne nedenunder.
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Materialer
20 g Indiecita, fv. A: 235
20 g Indiecita, fv. B: 811 
20 g Indiecita, fv. C: 979
35 g Indiecita, fv. D: 976
Hæklenål 3,5 mm

Størrelse
One size

Mål
Omkreds: 56 cm
Højde: 26 cm

Hæklefasthed
21,5 m og 16 omgange (8 striber) = 10 x 10 cm

Særlige masker
Rstmf: Reliefstangmaske hæklet forfra. En relief-
stangmaske hækles rundt om en maske i stedet for 
igennem maskeleddene. Hvis du hiver lidt ud i ar-
bejdet, vil du kunne se maskerne ligge som separate 
“stænger”. Du stikker nålen ind fra forsiden af ar-
bejdet til højre for stangen og ud på venstre side og 
hækler ellers stangmasken som normalt. 
Rstmb: Reliefstangmaske hæklet bagfra. Du stikker 
nålen ind fra bagsiden af arbejdet til højre for stangen 
og tilbage til bagsiden igen på venstre side og hækler 
ellers stangmasken som normalt.

Arbejdsgang
Hækles rundt oppefra og ned. Bortset fra ribkanten 
følges striberækkefølgen: A, B C og D. Hver stribe (2 
omgange) lukkes af og hæftes. Se også diagrammet 
til hovedmønsteret.

Halsrør
Slå 120 lm løst op med farve D, saml til en ring ved at 
hækle en km i den første lm.
1. omg: 2 lm (tæller ikke som første stm), 1 stm i 
hver m omgangen ud, 1 km i omgangens første stm 
(120 stm).
2. omg: 2 lm, 1 rstmf om første m, *1 rstmb om næ-
ste m, 1 rstmf om næste m*, gentag fra * til *, til der 
er 1 m tilbage på omgangen, 1 rstmb om den sidste 
m, 1 km i første rstmf (120 rstm).
3. omg: Gentag 2. omgang. Bryd farve D.
4. omg: Sæt farve A til. 1 lm, 1 fm i hver af de første 
3 m, *1 lm, spring 1 m over, 1 fm i hver af de næste 
3 m*, gentag fra * til *, til der er 1 m tilbage, 1 lm, 1 
km i første fm.
5. omg: 3 lm, 1 stm i hver af de 3 første fm, *1 
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lm, spring lm over, 1 stm i hver af de næste 3 fm*, 
gentag fra * til *, til der er 1 m tilbage, 1 lm, 1 km i 
omgangens første stm. Bryd farve A. 
Skift til farve B. 
6. omg: Sæt den nye farve til i den første stm i en 
gruppe af 3 stm. 1 lm, 1 fm i første m, 1 lm, spring 
1 m over, 1 fm i næste m, *1 dbstm om begge lm fra 
striben under (hækl ned omkring begge rækker i hele 
den foregående stribe), 1 fm i næste fm, 1 lm, spring 
1 m over, 1 fm i næste m*, gentag fra * til * til der er 
1 m tilbage, 1 dbstm om lm 2 omgange under, 1 km i 
første fm.
7. omg: 3 lm, 1 stm i første m, *1 lm, spring lm 
over, 1 stm i hver af de næste 3 m*, gentag fra * til 
* til der er 3 m tilbage, 1 lm, spring 1 lm over, 1 stm 
i hver af de sidste 2 m, 1 km i omgangens første stm. 
Bryd farve B.
Gentag 6.-7. omgang i striberækkefølgen A, B, C, D, 
til der i alt er hæklet 20 striber (eller til ønsket læng-
de, men der bør afsluttes med en stribe i farve C).

Kant
Næste omgang: Sæt farve D til i den første stm i en 
gruppe af 3 stm. 1 lm, 1 fm i hver af de første 3 m, 
*1 dbstm om begge lm fra striben under (hækl ned 
omkring begge rækker i hele den foregående stribe), 
1 fm i hver af de næste 3 fm *, gentag fra * til *, til 
der er 1 m tilbage, 1 dbstm om begge lm fra striben 
under, 1 km i første fm.
Næste omgang: 3 lm,1 stm i hver m og om hver lm 
omgangen ud, 1 km i omgangens første stm. 
Ribkant: 
Gentag 2. omg 1 gang, brug farve D.
Sidste omgang: 1 lm, 1 fm i hver m omgangen ud.
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