
 

 

Hej igen, og velkommen til den sidste uge af vores Garden Party Jacket! Lige om lidt 

er det slut, og du vil stråle i din nye flotte jakke! 

 

I denne uge: Skød, kanter og montering 

             Hvis du gik glip af "Information og materialer" blogindlægget kan du finde 

det her: HER 

Hvis du gik glip af "Del 1: Tjek af hæklefasthed & firkanter/del 1" kan du finde det 

her: HER 

Hvis du gik glip af "Del 2: Firkanter/del 2 & udspænding" kan du finde det her: HER 

Hvis du gik glip af "Del 3: Montering af krop og ærmer" kan du finde det her: HER 

Jeg er meget taknemmelig og sender igen en kæmpe tak til de fantastiske 

oversættere og CAL - Crochet A Long gruppen for deres grundige arbejde og 
fantastiske støtte. Nedenfor er der links til hver enkelt oversættelse. Klik på det 

valgte sprog, for at komme til blogindlægget fra denne uge! 

 

 

http://www.crochetverse.com/615-2/
http://www.crochetverse.com/615-2/
http://crochetverse.com/636-2/
http://crochetverse.com/636-2/
http://www.crochetverse.com/684-2/
http://www.crochetverse.com/684-2/
http://www.crochetverse.com/719-2/
http://www.crochetverse.com/719-2/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/


 

 

Lad os begynde: 

Vi har 3 trin i denne uge: 

Trin 1: Lave skødet 

Trin 2: Kanten 

Trin 3: Afsluttende montering 

Kom så, venner!!  

HUSK AT TJEKKE INDLÆGGET TIPS & TRICKS  FØR DU FORTSÆTTER TIL 

DENNE SIDSTE DEL. Du beslutter måske at ændre nogle ting, udfra hvordan 

jakken ser ud på dette tidspunkt. Men glem IKKE at tjekke tips og tricks! 

TRIN 1: SKØDET 

Kan du huske at jeg tidligere sagde at jakken var matematisk designet ligesom et 

puslespil? Dette gælder også når skødet skal laves. Det vil være præcist DOBBELT så 

bredt som kroppen på det bredeste sted; Det skaber en fin og smuk flæse og binder 

designet sammen. 

Lad os begynde: 

Med ret siden opad og den frie kant på den smalle stribe (på 8 små firkanter) væk fra 

dig, tilføj MF i 1-lm buen i det højre hjørne med en km: 

http://crochetverse.com/tips-tricks/


 

 

 

Rk. 1:  4 lm (tæller som stgm, 1 lm), 3 stgm i den 2. stgm i den første 3-stgm 

gruppe, 1 lm, *3 stgm i den 2. stgm i den næste 3-stgm gruppe, 1 lm. Gentag fra * 

hele vejen over, stgm i 1-lm buen i venstre hjørne af jakken. 

Antal 3-stgm grupper på tværs (TÆL IKKE de enlige stgm i hjørnerne, vi 

tæller KUN 3-stgm grupperne): 

XXS/XS: 32, S/M: 40, L/XL: 48, 2XL/3XL: 56, 4XL/5XL: 64 

*** Når du laver din stgm i de 4 lm du vender med i enden af hver række, husk at 

du skal arbejde i den TREDJE lm, da det svarer til toppen af en stgm. Den 4. lm 

tæller som 1 lm.*** 

Rk. 2: 4 lm (tæller som stgm, 1 lm), *3 stgm i den 2. stgm i den næste 3-stgm 

gruppe, 1 lm. Gentag fra * på tværs, stgm i den sidste stgm, klip garnet. 

På billedet er MF tilføjet under striben af 8 små firkanter, og viser hvordan skødet er 

føjet til kroppen. Læg mærke til hvordan 3-stgm grupperne i skødet er lavet i den 2. 

stgm i 3-stgm grupperne i firkanterne. 



 

 

 

Lad os lave hele skødet ved at fordoble antallet af 3-stgm grupper i rk. 3. 

Rk. 3: Med retsiden af tøjet opad og rk. 2 længst væk fra dig selv, tilføj BF i den 1. 

stgm i den højre kant. 4 lm (tæller som stgm, 1 lm), *3 stgm i den 2. stgm i næste 

3-stgm gruppe, 1 lm, 3 stgm i den næste 1-lm bue. Gentag fra * på tværs indtil du 

når den sidste 1-lm bue inden kanten, 3 stgm i den sidste 1-lm bue, 1 lm, stgm i den 

3. lm ud af de 4 lm i enden (husk det er den 3. lm ud af de 4 lm) 

Antal 3-stgm grupper på tværs (TÆL IKKE de enlige stgm i hjørnerne, vi 

tæller KUN 3-stgm grupperne): 

XXS/XS: 64, S/M: 80, L/XL: 96, 2XL/3XL: 112, 4XL/5XL: 128 

Læg mærke til hvordan der er præcist det dobbelte antal 3-stgm grupper end du 

lavede i rk. 1 & 2. 

Rk. 4: 4 lm (tæller som stgm, 1 lm), vend, *3 stgm i den 2. stgm i næste 3. stgm 

gruppe, 1 lm. Gentag fra * på tværs, stgm i den 3. lm  af de 4 lm fra den foregående 

rk. 

Rk. 5-11: Gentag rk. 4, klip garnet for str XXS/XS, S/M, L/XL, fortsæt til de andre 

størrelser. 



 

 

Rk. 12-15: Gentag rk. 4, klip garnet for de resterende størrelser. 

LÆNGDE TILPASNING ***: Her er endnu en årsag til at garnmængden var på den 

generøse side. Hvis du har lyst, kan du fortsætte med at gentage rk. 4, se mange 

gange du har lyst eller dit garn tillader. Du kan endda lave den helt ned til gulvet 

hvis du har lyst! (Det vil dog HELT SIKKERT kræve noget mere garn end vi 

beregnede i starten, MEN det er muligt.) Prøv den på, og ved den ønskede længde; 

klip garnet og fortsæt med kanten nedenfor. Matematisk er virkelig sejt når det kan 

bruges til garn og hæklerier! 

Vær opmærksom på, at dette billede er taget før jeg lavede det andet ærme. Jeg 

ville gerne vise dig det smukke skød i sin helhed som den bølger langs kroppen! For 

mig er det indbegrebet af kvindelighed! :) 

 

 



 

 

STEP 2: KANTEN 

 

 

Kanten består af KUN ÉN OMGANG, men mønsteret ændrer sig en smule, alt efter 

hvor vi er på jakken, så omgangen vil blive delt op i bidder, så du ikke bliver forvirret 

eller overvældet mens du arbejder. 

Omg 1: (Delt op i bidder) 

A: 1 lm, (tæller IKKE som en maske), 4 hstgm i samme m, km i næste 1-lm bue, *4 

hstgm i den 2. stgm i den næste 3-stgm gruppe, km i den næste 1-lm bue. Gentag 

fra * indtil du når nakken, hvor de to sider mødes. 



 

 

 

I bunden af “V”et som vist på billedet ovenover, er der hvor de to front sider (lavet af 

mellem firkanterne) mødes på det store ryg stykke. Kanten vil komme en smule op i 

nakken når den er færdig, og give en form for ”Victoriansk elegance”, til jakken. 

B: Km i 1-lm buen på den store firkant i midten (I bunden af “V”et som beskrevet 

ovenover), km i næste 1-lm bue i hjørnet af den næste mellem firkant, gentag 

mønsteret, *4 hstgm i den 2. stgm i næste 3-stgm gruppe, km i næste 1-lm bue, 

fortsæt ned af siden, til du når rækkerne (skødet) med de enlige stgm i kanten.  

* NOTE: Når du kommer til et punkt hvor 2 firkanter mødes og er syet sammen, lav 

2 km: Den første i 1-lm hjørnebuen på den 1. firkant, den anden i 1-lm hjørnebuen i 

den næste firkant, fortsæt derefter det normale mønster. 

Her er et billede af kanten som det bør se ud på kroppen af jakken, ned af siderne 

lavet med mellem firkanter: 



 

 

 

Nedenfor er der et billede af hvordan din kant bør se ud ned langs siden på skødet, 

tjek før vi fortsætter: 



 

 

 

C: Km i lm i kanten af 1. skød-omgang, 3 hstgm i samme lm, km tilbage i samme 

lm-bue igen, *km i næste lm-bue i kanten af skødet i den næste skød omgang, 3 

hstgm i buen, km i samme bue igen. Gentag ned langs skødet indtil der kun er 1-lm 

buen tilbage i hjørnet. 

D: Km i den sidste 1-lm hjørnebue, 6 hstgm i samme bue, km i samme bue, km i 

den 2. stgm i den 1. 3-stgm gruppe langs bunden af skødet, 4 hstgm i samme m, km 

i næste 1-lm bue, *4 hstgm i den 2. stgm i den næste 3-stgm gruppe, km i næste 1-

lm bue. Gentag fra * på tværs af bunden indtil der er 1 3-stgm gruppe tilbage. 

E: 4 hstgm i den 2. stgm i den sidste 3-stgm gruppe, km i den samme stgm, arbejd 

nu op langs skødet igen som før, km i hjørnebuen, 6 hstgm i samme bue, km i 

samme bue, * km i næste lm-bue op langs kanten, 3 hstgm i samme bue, km i buen 

igen, igen, gentag hele vejen op langs skødet indtil du når kanten af mellem 

firkanten. 



 

 

F:  Km i den 2. stgm i den næste 3-stgm gruppe, 4 hstgm i samme stgm, km i næste 

1-lm bue, *4 hstgm i den 2. stgm i den næste 3-stgm gruppe, km i næste 1-lm bue. 

Gentag fra * indtil du når den 1. gruppe i din kant. Km i toppen af den 1. hstgm, og 

klip garnet. 

TRIN 3: SIDSTE FINPUDSNING 

LÆG NÅLENE FOLKENS! Vi har lavet alle vores masker! Vi har kun et par få ting 

tilbage for at færdiggøre denne smukke jakke! 

1. Hæft alle de resterende garnender, ved at bruge den ekstra sikre metode 

jeg har beskrevet tidligere. 

2. Klip 60 cm bånd (lav den længere hvis du ønsker en større sløjfe) og sæt 

den fast på VRANGSIDEN af en lille firkant i taljen som vist nedenfor. Tjek at 

du er i firkanten og ikke i kanten, det vil give mere stabilitet i båndet. Jeg 

har foldet enden af båndet ind under to gange med ca ½-1 cm, så det er lidt 

tykkere og derfor mere stabilt. Vær sikker på at du har sat den fast så 

retsiden på båndet er udad. Vrang siden af båndet (med mindre du har 

dobbeltsidet bånd) bør være inde i tøjet. Brug en nål og en sytråd i samme 

farve og sy båndet rigtig godt fast. Tjek at båndet ikke flosser i enderne. 

Gentag på modsatte side, på den tilsvarende lille firkant i kanten. 

 



 

 

GÅ UD OG FIND DET NÆRMESTE SPEJL! 

Tag din nylavede jakke på og nyd hvor talentfuld du er. DU gjorde det, DU lavede et 

stykke tøj med dine egne hænder, uden andet end garn og nål. DET ER 

IMPONERENDE, for at sige det mildt! 

Jeg håber I vil dele billeder af jeres fantastiske jakker på FACEBOOK SIDEN HER! 

Jeg glæder mig så meget til at se alle farvekombinationerne som I har valgt! 

Jeg håber virkelig at I har nydt denne CAL. Det har været en kæmpe glæde for mig. 

Jeg er meget passioneret hækler og at dele viden og mønstre med jer alle er det, 

som gør min verden til et bedre sted. Tak fordi du fulgte med. Jeg håber din nye 

Garden Party Jacket vil bringe lykke og glæde. Indtil vi mødes igen til en fremtidig 

CAL…. 

Meget kærlighed & garn, 

Stephanie 

Følg på Facebook her! 

 Følg på Instagram her! 

 Følg på Ravelry her! 

 Følg på Pinterest her! 

 Følg på YouTube her! 

 Følg på Twitter her! 

 Følg på Etsy her! 

Meget Kærlighed & Tak Gives til Test Teamet: Nichole Kapel, Jamie Cowley, 
Janean Craig, Tammii Crosland, Maggie Diaz, Katherine Popowski, Amber Sarita, & 
Heather Sutton 

http://www.facebook.com/crochetverse
http://www.facebook.com/crochetverse
http://www.facebook.com/crochetverse
http://www.facebook.com/crochetverse
https://www.instagram.com/crochetverse/
https://www.instagram.com/crochetverse/
http://www.ravelry.com/designers/stephanie-pokorny
http://www.ravelry.com/designers/stephanie-pokorny
http://pinterest.com/Crochetverse
http://pinterest.com/Crochetverse
https://www.youtube.com/channel/UC2Gk6MO2wElnIHPovJJnwMQ
https://www.youtube.com/channel/UC2Gk6MO2wElnIHPovJJnwMQ
https://twitter.com/crochetverse
https://twitter.com/crochetverse
https://www.etsy.com/shop/Crochetverse?ref=hdr_shop_menu
https://www.etsy.com/shop/Crochetverse?ref=hdr_shop_menu


 

 

Al information og alle billeder i dette opslag har copyright og ejes af Crochetverse© 

2016. Der må ikke kopieres eller videregives noget herfra, hverken elektronisk, 

mundtligt eller skriftligt, hverken delvist eller som helhed. I stedet kan du bruge det 

DIREKTE LINK til dette opslag. Jeg ville påskønne det hvis du deler. Du må 

selvfølgelig sælge hvad du laver ud fra dette mønster, men det må ikke 

masseproduceres. Jeg vil sætte pris på at du krediterer Crochetverse som designer, 

hvis du sælger dit arbejde. Mange tak fordi du respekterer det hårde arbejde, der 

lægges bag opskrifter, så vi alle kan fortsætte med at være kreative :) 


