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Inden

du

går

igang

Garn

Læs altid opskriften igennem. Vær opmærksom på om der er
forkortelser, du ikke kender. Du finder en forklaring på alle
forkortelser på side 3.

Jeg har valgt at bruge Drops Merino Ekstra Fine. Det er så dejlig
blødt mod babys hud og holder det lille hoved varmt.
Drops Merino Ekstra Fine Løbelængde: 50 gram = 105 meter

Huen hækles i et stykke og sys sammen i nakken. På stgmrækkerne tælles de 2 lm i begyndelsen med som 1 stgm.

Garnforbrug:
0-2 mdr: 30 gram
3-6 mdr: 40 gram
7-12 mdr: 50 gram Farvekode: 16 (lys rosa)

Har du spørgsmål undervejs, er du altid velkommen til at
kontakte mig via Instagram eller mail: info@yippieyarnyay.com.
Jeg vil gøre mit bedste for at hjælpe dig.

Det

skal

du

Hæklenål str. 3,5
Garn (se punktet “Garn”)
Saks
Evt nål til at hæfte ender med

bruge

Alternativ: Dale Lerke, Drops Cotton Merino eller Mayflower
Easy Care Classic.

Vaskeanvisning
Vask altid efter den specifikke anvisning, der er til det garn du
benytter.
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Størrelsesguide

Forkortelser

Størrelse 0-2 mdr.
Hovedomfang: 34-39 cm

m: maske
lm: luftmaske
fm: fastmaske
km: kædemaske
stgm: stangmaske
rk: række

Størrelse 3-6 mdr.
Hovedomfang: 39-43 cm
Størrelse 7-12 mdr.
Hovedomfang: 43-46 cm

Hæklefasthed
21 stgm x 5 rækker af skiftevis stgm og fm = 10 x 10 cm på
hæklenål 3,5
Lav altid en prøve før du går igang.
Hvis hæklefastheden ikke passer med den angivne hæklenål,
prøv da at skifte til en større eller mindre, så du finder den
hæklenål hvormed du kan opnå den angivne hæklefasthed.
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Str. 0-2 mdr.

Bindebånd
Lav 50 lm, km i 2. m fra nålen, 48 km (49)

Hue
Klip et stykke garn på ca 30 cm. Gem det til at sy nakken på
huen sammen med.

Hækl derefter fm jævnt langs hele kanten af nakken på huen, en
fm pr rk. OBS! På hver side af sømmen i nakken, hækles 4 rk
sammen til 2.

Lav 50 lm

Lav igen 50 lm, km i 2. m fra nålen. 48 km (49)

1. rk: stgm i 3. lm fra nålen, 1 stgm i hver m, 1 lm, vend (48)
2. rk: 1 fm i hver m, 2 lm, vend (48)
3. rk: 1 stgm i hver m, 1 lm, vend (48)
4.-15. rk: Gentag 2. og 3. rk i alt 7 gange. Du afslutter med 3. rk.

Bryd garnet og hæft ende.

Bryd ikke garnet.
Blondekant
Du hækler nu på huens retside.
5 stgm i 2. m fra nålen, *spring 1 m over, 1 fm, spring 1 m over, 5
stgm*.
Gentag fra * til * indtil du har 2 m tilbage. Spring 1 m over, 1 fm.
Bryd ikke garnet.

Sy sammen
Fold huen ret mod ret og sy nakken sammen med det stykke
garn du gemte i begyndelsen.
Hæft ende.
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Str. 3-6 mdr.
Hue
Klip et stykke garn på ca 30 cm. Gem det til at sy nakken på
huen sammen med.
Lav 54 lm
1. rk: stgm i 3. lm fra nålen, 1 stgm i hver m, 1 lm, vend (52)
2. rk: 1 fm i hver m, 2 lm, vend (52)
3. rk: 1 stgm i hver m, 1 lm, vend (52)
4.-17. rk: Gentag 2. og 3. rk i alt 8 gange.
Fortsæt således:
18. rk: 1 fm i hver m, 1 lm, vend (52)
19. rk: Gentag 18. rk (52)

Sy sammen
Fold huen ret mod ret og sy nakken sammen med det stykke
garn du gemte i begyndelsen.
Hæft ende.
Bindebånd
Lav 52 lm, km i 2. m fra nålen, 50 km (51)
Hækl derefter fm jævnt langs hele kanten af nakken på huen, en
fm pr rk. OBS! På hver side af sømmen i nakken, hækles 4 rk
sammen til 2.
Lav igen 52 lm, km i 2. m fra nålen. 50 km (51)
Bryd garnet og hæft ende.

Bryd ikke garnet.
Blondekant
Du hækler nu på huens retside.
5 stgm i 2. m fra nålen, *spring 1 lm over, 1 fm, spring 1 lm over,
5 stgm*.
Gentag fra * til * indtil du har 2 m tilbage. Spring 1 m over, 1 fm.
Bryd ikke garnet.
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Str. 7-12 mdr.
Hue
Klip et stykke garn på ca 30 cm. Gem det til at sy nakken på
huen sammen med.
Lav 62 lm
1. rk: stgm i 3. lm fra nålen, 1 stgm i hver m, 1 lm, vend (60)
2. rk: 1 fm i hver m, 2 lm, vend (60)
3. rk: 1 stgm i hver m, 1 lm, vend (60)
4.-21. rk: Gentag 2. og 3. rk i alt 10 gange. Du afslutter med 3.
rk.
Bryd ikke garnet.

Sy sammen
Fold huen ret mod ret og sy nakken sammen med det stykke
garn du gemte i begyndelsen.
Hæft ende.
Bindebånd
Lav 54 lm, km i 2. m fra nålen, 52 km (53)
Hækl derefter fm jævnt langs hele kanten af nakken på huen, en
fm pr rk. OBS! På hver side af sømmen i nakken, hækles 4 rk
sammen til 2.
Lav igen 54 lm, km i 2. m fra nålen. 52 km (53)
Bryd garnet og hæft ende.

Blondekant
Du hækler nu på huens retside.
5 stgm i 2. m fra nålen, *spring 1 lm over, 1 fm, spring 1 lm over,
5 stgm*.
Gentag fra * til * indtil du har 2 m tilbage. Spring 1 m over, 1 fm.
Bryd ikke garnet.
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Tusind

tak...

... fordi du vil hækle efter min opskrift.
Det vil glæde mig meget at du deler dine færdige resultater med mig og resten af verden!
Send mig gerne et billede eller del med mig på Instagram.
Brug #yippieyarnyay #ellieshue og husk at tagge mig @yippieyarnyay
Jeg glæder mig til at høre fra dig!
Mange hilsner fra
Sharlene aka YippieYarnYay

Copyright
© 2018 YippieYarnYay - All rights reserved
Du må ikke videresælge opskriften eller dele af den.
Du må gerne sælge det du laver ud fra opskriften, blot du altid henviser til mig som designer.

Kontakt
Mail: info@yippieyarnyay.com

Web: www.yippieyarnyay.com

Instagram: @yippieyarnyay
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