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”The First Lady of Song”, Ella Fitzgerald, var den største amerikanske jazzsangerinde 
nogensinde. Hun kom fra usle kår, men hendes talent gav hende en lang og glorværdig 
karriere. Musik og dans hænger uløseligt sammen, og denne nederdel har masser af dan-
sevidde. Her er den hæklet i en klassisk kombination af marineblå og hvid, men man kan 
selvfølgelig hækle den med meget mere spræl i farverne, hvis man har lyst. 

SummertimeDesign: Sidsel Sangild

STØRRELSER
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl) 

MÅL
Taljeomkreds: 44 (48) 52 (55) cm
Omkreds nederst: 94 (100) 110 (120) cm
Længde fra ribkanten: 21 (25) 30 (35) cm

HÆKLEFASTHED
21 rk i hstm i bagerste maskeled = 10 cm 
Hæklefastheden kan måles på ribkanten undervejs, så 
slipper du for at lave en decideret hækleprøve. 
Tag målet med ribben let strakt.

Hæklenålens størrelse er kun vejledende. 
Har du flere rækker på 10 cm, skal du skifte til en
tykkere hæklenål, har du færre rækker på 10 cm, skal 
du skifte til en tyndere hæklenål. 

 

MATERIALER
Garn fra Filcolana

Farve A: 
70 (100) 120 (150) g Arwetta farve 145 (Navy Blue)

Farve B: 50 (60) 75 (100) g Arwetta farve 101 
(Natural White)

Hæklenål 2,5 og 3 mm

Maskemarkører eller små stykker garn i en 
kontrastfarve 
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Teknik
FORKORTELSER

lm
luftmaske

km
kædemaske

fm
fastmaske

hstm
halv stangmaske

udt
udtagning 

 

Arbejdsgang
Først hækles ribkanten med løbegang frem og tilbage. 

Stykkets smalle ender hækles sammen, og der hækles 
masker op i kanten. 

Resten af nederdelen hækles rundt, hvor hækleretnin-
gen skifter efter hver omgang.

Til sidst hækles en snor, der sættes i løbegangen.
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Opskrift
Hækl 23 (26) 29 (35) lm med farve A og hæklenål 
2,5 mm. 

1. rk: Begynd i 2. lm fra na?len, og hækl 1 hstm i hver 
lm rk ud, vend  = 22 (25) 28 (34) hstm. 

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 12 (14) 16 (18) m, 1 lm, spring 1 m over (dette 
danner et hul til løbegangen), 1 hstm i bageste maske-
led 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 21 (23) 25 (27) gange, 
gentag 2.-4. rk 1 gang mere. 

Der er nu hæklet i alt 92 (100) 108 (116) rk. 
Bryd ikke garnet. 

Fold ribkanten på midten, og hækl de korte ender 
sammen fra vrangsiden med 1 km i hvert maskepar (læg 
den sidst hæklede rk ind mod dig selv og den første rk 
bagved). 

Skift til hæklenål 3 mm.

1. omg: Vend arbejdet til retsiden. Hækl fm langs 
rækkeenderne hele vejen rundt. Der hækles 3 fm i 
hver ribbe (hver ribbe består af 2 rk) = 138 (150) 162 
(174) fm. Saml omg med 1 km i 1. fm. 

2. omg (udtagningsomgang): 3 lm (tæller som 
1. stm), 1 stm i hver m, fordel samtidig 10 udt jævnt på 
omg, således: opdel nederdelen i 2 dele med maske-
markører, og hækl 5 udt på hver del. Slut med 1 km i 
den øverste af de 3 lm ved omg’s begyndelse med 
farve A = 148 (160) 172 (184) m.

Vend arbejdet, og skift hækleretning.

Herefter hækles alle m i mellemrummene mellem 
maskerne og ikke i maskeleddene.

 

3. omg: Skift til farve B, 1 lm, 1 fm i det første mellem-
rum, 1 lm, (fm + lm tæller som 1. stm), 1 stm i hvert 
mellemrum mellem maskerne omg ud, 1 km i lm i den 
1. m, skift hækleretning.

4. omg: Skift til farve A. Hækl som 3. omg.

5. omg: Skift til farve B. Hækl som 3. omg.

6. omg (udtagningsomgang): Hækl som 3. omg, 
men tag 8 m ud jævnt fordelt på omg, således: opdel 
nederdelen i 4 dele med maskemarkører, og hækl 2 udt 
i hver del = 156 (168) 180 (192) m.

Gentag 3. omg, og skift farve efter hver omgang, idet 
der tages ud som på 6. omg på hver 4. omg 4 (4) 5 (6) 
gange mere = 188 (200) 220 (240) m

Fortsæt i stribemønsteret uden at tage ud, til skørtet 
måler 21 (25) 30 (35) cm fra ribkanten. 
Sørg for at afslutte med farve A.

Sidste omg: Hækl fra retsiden med farve A, 1 lm, 1 fm 
i hvert mellemrum omg ud. Bryd garnet, og træk 
garnenden igennem sidste m. Stik hæklenålen bagfra 
under begge maskeled på omg’s 1. m, og træk garnen-
den igennem. Stik hæklenålen bagfra under det bag-
este maskeled i den sidste m, hvor garnet kom ud, og 
træk garnet igennem. Træk lidt til, så kanten ligner en 
ubrudt omgang af masker. 

BINDEBÅND 
Brug farve A og hæklenål 3 mm. 

Begynd med en garnende, der er 3 gange så lang 
som den ønskede snor, og dan så en løbeknude på 
hæklenålen. *Slå om med den korte ende ovenfra, 
slå om med garnnøgleenden nedefra, og træk garnet 
gennem begge løkker på nålen*, gentag fra * til *, til 
snoren har den ønskede længde. 

Luk af og hæft ender. Træk snoren gennem hulræk-
ken. 
Hvis du ikke kan få denne snor til at fungere, kan du i 
stedet hækle en luftmaskekæde i den angivne længde, 
og hækle 1 km i hver lm.

Snorens længde bør være ca. 74 (78) 82 (85) cm.

MONTERING
Hæft ender.

Vask nederdelen ifølge anvisningen på banderolen og 
lad den tørre liggende fladt på et håndklæde.


