
Hæklet vest str. 11/2 – 2 år 
Design og opskrift: Stine Rønsch 
 
Vestens mål: 
Længde 32 cm, overvidde 33 cm 
 
Garn:  
100g Uldgarn til pinde 4. Løbelængde 110 meter. 
Strikkefasthed på 10x10 cm 20 masker og 24 
pinde.  
 
Tilbehør: 
5 knapper.  
 
Vejledende pinde str.: 
Hæklenål nr. 4 
  
Hæklefasthed: 
10x10 cm = 17 stm og 10 rk.  
 
 

 
 

 
Opskrift: 
Du starter nederst på ryggen. Vesten hækles ud i et, fra ryg og om til forstykkerne. Det ene forstykke hækles 
først derefter det andet.  
 
Slå 56 lm op. Hækl 5 rk fm, brug 1 lm til at vende med i enden af hver rk. 
16 rk stm, brug 2 lm til at vende med i enden af hver rk. Luk af.  
12 masker inden i arbejdet (ærmegab) starter du igen med 2 lm, derefter 32 stm, 11 rk, lav 2 lm i enden af 
hver rk som vendemaske. 
Hækl 7 stm, vend med 2 lm, hækl 5 rk. 
Tag en m ud ved at hækle 1 rk hvor du hækler 2 stm i sidste stm i rækken. 
Hækl 1 rk. 
Tag en m ud ved at hækle 1 rk hvor du hækler 2 stm i sidste stm i rækken. I alt 9 stm. 
For enden af de 9 stm slås 12 lm op, spring 2 lm over (= 19 stm) og hækl 7 rk. (halsudskæring) 
Slå 10 lm op (modsat halsudskæring = ærmegab), spring 2 lm over (= 27 stm) og hækl 16 rk stm.  
Slut af med 5 rk fm. Luk af. 
Modsatte skulder: Gå 7 m ind (du starter inde fra halsen), hækl 2 lm i 7. m, 1 stm i samme m, hækl derefter 6 
stm (=7 stm). 
Hækl 5 rk. 
Tag en m ud ved at hækle 1 rk hvor du hækler 2 stm i sidste stm i rækken. 
Hækl 1 rk. 
Tag en m ud ved at hækle 1 rk hvor du hækler 2 stm i sidste stm i rækken. I alt 9 stm. 
Slå 12 lm op, spring 2 lm over (=19 stm). 
Hækl 7 rk.  
Slå 10 lm op, spring 2 lm over (=27 stm) og hækl 16 rk stm.  
Slut af med 5 rk fm. Luk af. 
 
Hæft ender og sy vesten sammen i siderne. Hækl 2 rk fm rundt i ærmer og halskant/midt for. Sy knapperne i. 
Brug hullerne mellem stm som knaphuller. 
 
God fornøjelse! 
 
 
 
 


