
SKØN slå-om  
Af iinstagarn – Karla Bendixen 

 

Størrelse: 1, (2) & 3 år 

Garn: 150, (200) & 200 g – Drops Baby Merino + 75, (100), 100 g – Drops Brushed Alpaca Silk 

Hæklenål: 5mm  

 

Forkortelser:  

M – maske  

Lm – luftmaske 

Km – kædemaske  

Stgm – stangmaske  

Rk - række 

Omg – omgang 

 

Start 

Der hækles fra side til side, ærmerne & kant hækles på til sidst.  

Se billederne til sidst i pdf som hjælp. 

 

Bindebånd & front: (se billede) 

Slå 3 lm op (efterlad en lang ende) 

1. rk: Lav 2 lm (sådan startes hver række. Tæller ikke som en stgm). Lav en stgm i hver m (3 

stgm i alt).  

2. – 14. rk: gentag 1. rk.  

OBS! Bindebåndet må maks. være 14 cm langt af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis 14 rækker 
er længere end 14 cm så trevl op til det passer.  

15. rk: lav 2 stgm i første m, lav en stgm i de næste 2 m.  

16. rk: lav en stgm i de første 3 m, lav 2 stgm i sidste m.  



Fortsæt sådan med at hækle rækker af stgm med en udtagning i første/sidste m i SAMME side 

ved hver række, så du får en lige kant og en skrå. Fortsæt indtil dit stykke er 22, (36), 40 cm 

BREDT (ikke langt).  

Stop med at lave udtagninger. 

Lav 6, (8), 9 rækker med en stgm i hver maske.  

 

Hul til ærme: (se billede) 

Hvis du starter oppefra: lav en stgm i de første 2 m. Lav 16, (20), 22 lm, spring 16, (20), 22 m 

over, lav en stgm i hver m resten af rækken.  

Hvis du starter nedefra: en stgm i hver maske til der er 18, (22), 24 m TILBAGE på rækken, lav 

16, (20), 22 lm, spring 16, (20), 22 m over, lav en stgm i de sidste 2 m.   

 

Rygstykke: 

Fortsæt nu med en stgm i hver m indtil dit rygstykke er 25, (35), 38 cm langt.  

 

Hul til ærme og bindebånd: (se billede) 

Hvis du starter oppefra: lav en stgm i de første 2 m. Lav 16, (20), 22 lm, spring 16, (20), 22 m 

over, lav en stgm i hver maske indtil du har 7, (9), 10 m tilbage, lav 5, (7), 8 lm, spring 5, (7), 8 m 

over, lav en stgm i de sidste 2 m.  

Hvis du starter nedefra: lav en stgm i de første 2 m, lav 5, (7), 8 lm, spring 5, (7), 8 m over, lav 

en stgm i hver maske til der er 18, (22), 24 m TILBAGE på rækken, lav 16, (20), 22 lm, spring 16, 

(20), 22 m over, lav en stgm i de sidste 2 m.   

 

Front & bindebånd 

Lav 6, (8), 9 rækker med en stgm i hver maske.  

Fortsæt nu med at lave rækker af stgm hvor der er en indtagning over de første/sidste 2 m 

hver række i SAMME side (samme side som vi før lavede udtagninger i). Fortsæt indtil din 

række kun er 3 stgm bred. Lav 14 rækker af 3 stgm (som i starten).  

Bryd garnet. Efterlad en lang ende.  

 

 

Ærmer: (se billede) 

Ærmerne hækles i omgange ikke rækker 



Sæt garnet fast nederst i hullet til ærme. Lav 2 lm (sådan starter hver omgang), lav en stgm i 

hver m, slut af med en km i øverste lm (sådan slutter hver omgang). Lav en indtagning over de 

første 2 m i 2/3, (1/3), 1/3 af omgangene. Lav i alt 20, (30), 34 omgange på dit ærme.  

”Mussetakker” kant: lav 3 lm, lav en fm i første lm (3. m fra nålen), spring en m over, lav en fm i 

næste m – gentag omgangen ud.  

Bryd garnet. Gentag ved andet ærme.  

 

Skulder: (se billede) 

Vend blusen på vrangen. Læg skulderstykkerne fladt sammen ret mod ret. Sæt garnet fast og 

hækl med fm skulderstykkerne sammen i de 6, (8), 9 lige rækker på hver side af ærmet.  

Bryd garnet & gentag i den anden side.  

 

Kant: (se billede) 

Sæt garnet fast ved første udtagning efter bindebåndet. Lav en kant af ”mussetakker” som på 

ærmerne hele vejen op af fronten, rundt i nakken, ned af anden front til du når til bindebåndet 

igen.  

 

Ender: (se billede) 

Jeg synes at det er pænt at sy enderne på bindebåndene lidt til. Jeg syer enden af trådene 

rundt og rundt om enden med en stoppenål.  

 

Tillykke med din nye SKØN slå-om. Trøjen kan vaskes på uldprogram på 30 grader og 

lufttørres fladt på et håndklæde. Hvis du hækler min SKØN slå-om, vil jeg meget gerne se den. 

Tag mig på instagram på @iinstagarn, eller send mig et billede – taaak! 

 

Note ift. størrelse: størrelserne er lavet efter en størrelsesguide fra weareknitters.dk, jeg vil 
meget gerne vide hvis størrelserne er for store/små så jeg kan rette opskriften til.  

 

 

 



 
Ender syet ind 

Front & bindebånd 

Kant på ærmer Hul til ærmer & bindebånd 

Skulder hæklet sammen Kant på front 


