Hæklet cap til baby

Hæklet cap til baby
Sværhedsgrad: •••••

Garn: COOP, Bambus, 50 % bambus, 50 % bomuld, 50 g = 80 m
Garnforbrug: 2 ngl
Hovedomkreds: 42(45)48 cm.
Hæklenål: 3½ mm
Tilbehør: 1 knap ca 20 mm i diameter
Hæklefasthed: 20 fm og 21 rk/omg fm 10 x 10 cm. Der er hæklet fast for at få stabilitet i cap’en.
Hækleforklaringer:
Lm = luftmaske: Lav en løkke = 1. lm, stik nålen i løkken *slå om nålen og træk 1m
igennem løkken*, gentag fra *-* til det ønskede antal lm.
Km (kædemaske): Stik nålen i m fra foregående række, slå om nålen og træk 1 m
igennem både m fra foregående række og m på nålen.
Fm = fastmaske: Stik nålen i m fra foregående række, slå om nålen og træk 1 m
igennem (2 m på nålen), slå om nålen og træk 1 m igennem de 2 m på nålen.
Stm = stangmaske: Slå om nålen, stik nålen i m fra foregående række, slå om nålen, træk 1 m igennem (3 m på nålen), slå om nålen og træk igennem de 2 første m,
slå igen om nålen og træk igennem de sidste 2 m.
Db-stm = dobbelt stangmaske: Slå 2 gange om nålen, stik nålen i m fra foregående række, slå om nålen, træk 1 m igennem (4 m på nålen), [slå om nålen og træk
igennem de 2 første m] 2 gange, slå igen om nålen og træk igennem de sidste 2 m.
2 fm sm = indt i fm: Stik nålen i næste m, slå om nålen og træk 1 m igennem, stik
nålen i næste m, slå om nålen og træk en m igennem, slå igen om nålen og træk
igennem alle m på nålen.
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Cap

Hækl 5 lm med hæklenål 3½ mm, saml til en ring med 1 km.
1.omg: Hækl 12 fm om ringen, sæt en markering for omg start.
2.omg: *1 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* på omg = 18 fm.
3.omg: *2 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* på omg = 24 fm.
4.omg: *3 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* på omg = 30 fm.
5.omg: *4 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* på omg = 36 fm.
6.omg: *5 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* på omg = 42 fm.
7.omg: *6 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* på omg = 48 fm.
8.omg: *7 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* på omg = 54 fm.
Fortsæt på denne måde med at tage 6 m ud på hver omg.
OBS! Udtagningerne ligger over hinanden og danner en ”hvirvel”.
Hækl fm i omg med udt indtil valgte hovedomkreds:
84 fm = 42 cm
90 fm = 45 cm
96 fm = 48 cm
Fortsæt med at hækle fm rundt i omg uden udt, indtil arb måler 13(13,5)14,5 cm fra
hattens midte.
Hul midt bag: Hækl herefter frem og tilbage i bagerste maskebue, således: Hækl
indtil 7 m før midt bag, vend med 1 lm. Hækl indtil 6 m før midt bag i den anden
side, vend med 1 lm = 71(77)83 fm.
Næste rk: *Hækl 2 fm sm i begyndelsen og slutningen af rk, vend med 1 lm*, gentag
*-* på de følgende 3 rk = 63(69)75 fm.
Herefter hækles en hulrække til bånd, således:
Hulrække: 4 lm (= 1.db-stm+1 lm), spring 1 m over, *1 db-stm i næste m, 1 lm,
spring 1 m over*, gentag *-* rk hen, slut med 1 db-stm i sidste m.
Kant langs cap’ens hul bag: Vrangsiden: Hækl i bagerste lænke, 14 fm, 2 fm sm,
13 fm, vend = 28 fm.
Næste rk: 4 lm, spring 2 m over, 3 fm, 2 fm sm, 10 fm, 2 fm sm, 3 fm, 4 lm, spring 2
m over, 1 km i sidste fm = 24 m + lm til vending.
Næste rk: 1 km i 2.lm, 1 fm i hver af de 2 næste lm, 2 fm sm, 2 fm, 2 fm sm, 7 fm, 2
fm sm, 2 fm, 2 fm sm, 1 fm i hver af de 2 første lm = 19 fm. Bryd garnet.
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Skygge
1.rk, retsiden: Hækl 33(37)39 fm i bagerste lænke over de midterste m for, hækl *1
fm i db-stm, 1 fm om lm-buen*, gentag *-* rk hen og afslut med 1 fm i db-stm.
2.rk: 2 fm sm, 2(1)2 fm, *2 fm i næste m, 2 fm i bagerste lænke*, gentag *-* og
afslut med 2 fm i næste m, 2(1)2 fm i bagerste lænke, 2 fm sm, vend med 1 lm =
40(46)48 fm.
3.rk: 2 fm sm i begyndelsen og slutningen, vend med 1 lm = 38(44)46 fm.
4.rk: 2 fm sm, *1 fm i bagerste lænke, 1 fm om fm 1 rk under (= stik nålen i fm i rk
under (i 2.rk) så den får dobbelt længde)*, gentag *-* og afslut med 2 fm sm, vend
med 1 lm = 36(42)44 fm.
5.rk: 2 fm sm, *1 fm om fm 1 rk under, 1 fm i bagerste lænke*, gentag *-* og afslut
med 2 fm sm, vend med 1 lm = 34(40)42 fm.
Gentag de sidste 2 rk, fm der hækles 1 rk under hækles forskudt for hinanden, så
skyggen bliver tæt og stabil. Fortsæt indtil der er 14(16)16 fm tilbage i skyggen. Bryd
garnet.
Kant på skyggen: Retsiden: Hækl 1 rk fm langs skyggens kant, vær opmærksom
på ikke at kanten ikke strammer eller flaner. Hækl yderligere 1 rk fm om fm fra forrige rk, så kanten bliver dobbelt og stabiliseres. Vend arbejdet og hækl 1 rk fm langs
skyggen indvendig i cap’en. Bryd garnet.
Montering
Hæft alle ender.
Bånd: Hækl 83(89)95 lm, vend og begynd i 2.m fra nålen, hækl 82(88)94 fm i bagerste lænke, vend med 1 lm. Hækl yderligere 2 rk fm i bagerste lænke. Bryd garnet.
Træk båndet gennem hulrækken forneden, begynd og slut midt for, træk samtidig
båndet over hullet midt bag. Tilpas båndet til hovedomkredsen og saml båndet ved
at sy en knap i midt for.
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