
 

 

 

 

GARDEN PARTY JACKET 

 

 

 

 

"HINTS TIL TILPASNING, TIPS, & TRICKS!" OVERSIGT 

 

LÆS MIG GRUNDIGT, LAV ET BOGMÆRKE OG BESØG MIG OFTE!  

Skriv til os på FACEBOOK SIDEN HER! om de vidunderlige ting du opdager, mens du arbejder. 

Der findes så mange smukke og forskellige kroppe i verden og én enkelt beklædningsgenstand kan 
umuligt passe til alle. DERFOR har vi, mens vi testede designet, noteret os en masse ting, som kan 
hjælpe dig til at få lavet den helt rigtige jakke, baseret på din krop, dine krav og dine ønsker! 

Der er tips til hver del af jakken, både til brug under arbejdet og bagefter! 

ÆNDRINGER OG ØNSKER TIL JAKKEN I VENSTRE SIDE/LØSNINGER I HØJRE SIDE. 

 

ØNSKET 

ÆNDRING & 

HVOR I 

MØNSTRET 

DER SKAL 

ÆNDRES 

MULIGE LØSNINGER 

  

Vil du bruge 

tykkere eller 

tyndere garn 

end foreslået? 

(Før du starter) 

Husk, at det endelige resultat vil blive lidt anderledes, men du kan med fordel ændre 

nålestørrelsen for at opnå din ønskede størrelse på firkanterne. 

Tykkere garn/mindre hæklenål, tyndere garn/større hæklenål. 

  

http://www.facebook.com/crochetverse


 

 

  

Skal din jakke 

være løs og 

flagrende? 

(Before 

starting) 

  

 

 

Lav jakken 1-2 størrelser større for at den sidder løst. Husk, at den så vil have en lavere talje.  

Du kan også helt undlade skødet, så den bliver mere som en cardigan.   

  

Har du svært 

ved at ramme 

den rigtige 

størrelse på 

firkanterne? 

(Del 1 & 2) 

Du skal ikke være bange for, at bruge flere forskellige nålestørrelser i den SAMME firkant!  

Skift efter behov og husk at notere dig, hvor du skiftede, så du kan gentage det i de næste 

firkanter i samme størrelse. 

 

  

Har du prøvet 

ovenstående, 

men firkanten 

bliver stadig 

for stor? 

 (Del 1 & 2) 

Selvom udseendet vil ændres en lille smule i de sidste omgange, er det vigtigste, at have korrekt 

størrelse og maskeantal. 

I de sidste omgange (omkring 4 omgange, specielt i de store størrelser), udskift stgm med hstgm, 

måske endda fm. Nedenstående firkant er lavet med hstgm i de sidste 4 omgange. 



 

 

 

  

  

Vil du have en 

længere jakke 

med lav talje 

og er du færdig 

med de små 

firkanter? 

(Før du 

begynder Del 

2) 

Skift IKKE jakke-størrelse på nogen af firkanterne, brug i stedet nålestørrelsen til at få større 

MEDIUM og STORE firkanter. Det er disse, der giver jakken længde og vidde. 

Lav dem ikke meget større, bare nogle få centimeter, vil gøre taljen lavere og længere. 

 



 

 

  

Ønsker du 

længere 

ærmer? 

(Før du 

begynder på 

Del 2, ærmer) 

Tilføj omgange i ærmet, ved at fortsætte omgangene i mønstret. Husk, at der ikke er indtag i 

ærmerne, så de vil helt naturligt blive kimono/sommerfugle-agtige, jo længere de laves. 

Prøv den på og når du er tilfreds, klip garnet og fortsæt med kanterne. 

  

Har du et stort 

brystparti og 

vil have jakken 

lukket lidt 

mere foran? 

(Før du 

begynder på 

Del 2, MEDIUM 

firkanter) 

Skift IKKE jakke-størrelse på nogen af firkanterne, brug istedet en større hæklenål for at opnå en 

større vidde, men KUN PÅ TO AF MEDIUM FIRKANTERNE, da det er disse, der dækker 

brystpartiet. 

 (Tilføj max 2,5 cm) (sy disse fast i TOPPEN af panelerne, så de sidder over brystpartiet). 



 

 

  

Ved samlingen 

af 

medium/stor 

firkanterne når 

de ikke helt 

over ryggen? 

(Specielt ved 

store 

størrelser og 

BREDDE 

SKULDRE) 

(Del 3, efter 

sammensyning

) 

1. Vi regner med, at det naturlige stræk i jakken vil skabe vidde, mens det stadig beholder den 

rigtige højde, derfor skal den STORE firkant måske udspændes BREDERE (altså udspænd igen og 

sæt nålene i, så firkanten bliver trukket bred og ikke høj, mere rektangulær. Det kan gøres både 

før og efter sammensyning.) 

2. Hvis du har meget brede skuldre, kan du tilføje bredde, ved at undlade sammensyningen i 

siderne, så de er åbne. Herefter laver du maskerne fra mønsteret (3 stgm, 1 lm) for at tilføje 

mere vidde, mens du prøver den på henad vejen. Nedenstående billede viser åbningen uden 

sammensyninger. 

 

  



 

 

  

Har du syet de 

MELLEM & 

STOR firkanter 

sammen og 

prøver den på, 

men den 

sidder for 

HØJT (fordi  vi 

regner med at 

garnets 

elasticitet vil 

danne vidde)? 

(Del 3, efter 

sammensyning, 

MEN FØR 

rækken af 8 

firkanter bliver 

tilføjet, ellers 

fjern den igen) 

I de store størrelser hjælper den naturlige elasticitet i designet til at give vidde, samtidig med at 

den ikke bliver for lang. Hvis du prøver den på, med de STORE og MEDIUM firkanter syet 

sammen, og synes den sidder for højt:  FØR du syr rækken af 8 firkanter på og laver maskerne fra 

mønsteret (3 stgm, 1 lm), skal du tilføje flere rækker til den nederste kant af sammensyningen. 

Herefter kan du sy rækken af  8 firkanter på. 

Sammensyning  

har reduceret 

elasticiteten i 

jakken for 

meget?  

(Del 3, efter 

sammensyning

) 

Klip sytråden over og fjern den, UDEN at klippe i firkanterne. Sy sammen igen, men denne gang 

med løsere sting. Undervejs kan du strække firkanterne for at teste elasticiteten. 



 

 

  

Har du store 

overarme? 

(Før du 

begynder på 

Del 3, 

sammensyning

) 

Når du syr MEDIUM og STOR firkanterne sammen, sy mindre sammen i siden, så arm-åbningerne 

bliver større. Herefter justerer du ærme-omgangene til den nye åbning (flere 3-stgm i 

omgangene). 

 

  

Vil du have 

længere og 

mere 

flagrende skød 

så den dækker 

mere? 

(Før du 

begynder på 

Del 3, skødet) 

Tilføj omgange til skødet ved at fortsætte omgangene som beskrevet i denne del af mønstret, 

mens du prøver den på undervejs. Når du er tilfreds, klip garnet og fortsæt med kanterne. 

 

  

Er den færdige 

jakke lidt for 

lille, efter din 

smag? 

(Efter 

færdiggørelse) 

Dette tøj er meget åbent og strækbart og kan ændres MEGET i størrelsen ved 

blokning/udspænding. Brug metoden som er beskrevet i mønsteret, men stræk MEGET UD 

(bredere/højere/eller begge dele), sæt nåle i og lad det tørre. 

 



 

 

  

Den færdige 

jakke hænger 

lidt for lavt? 

(Efter 

færdiggørelse) 

 

Bagpå jakken, ved nakken (på midten af den STORE firkant hvor MEDIUM-panelerne mødes), kan 

du sy 2-5 rækker af MEDIUM firkanterne sammen for at hæve jakken lidt i livet. Det vil betyde at 

jakken sidder lidt højere i nakken, men det ser rigtig godt ud. 

 

  

  

Den færdige 

jakke er for løs 

i taljen? 

(Efter 

færdiggørelse, 

før båndet sys 

i) 

I stedet for at sy båndet i ved åbningen, kan du VÆVE båndet ind og ud af hullerne i rækken af 

små firkanter og bruge båndet til at stramme i taljen. 



 

 

  

Føles den 

færdige jakke 

for 

udspændt/stra

m over 

brystet? Større 

brystparti og 

bredere 

skuldre kan 

give dette 

resultat 

(Før Del 4, 

Kanter) 

1. Brug samme metode, som til udvidelsen af ærmerne; tilføj flere rækker FØR omgangen 

med kanter, men KUN I ÅBNINGEN på brystkassen (tilføj ikke rækker på den nederste 

kant mod skødet) 

2. Alternativt kan du tilføje flere kant-omgange. 

Ville du ønske 

du havde gjort 

noget 

anderledes 

eller at du 

havde lavet en 

anden 

størrelse? 

(Efter 

færdiggørelse) 

Lær så længe du lever, giv jakken til én du holder af og lav én til. 

 

 

 

Husk, hækling er sjovt og alt hvad du kreerer er et udtryk af din kreativitet! Som Bob Ross siger, ingen 

fejl, kun heldige uheld! 

 

Meget Kærlighed og Garn, 

Stephanie 

Følg på Facebook Her! 

Følg på Instagram Her! 

Følg på Ravelry Her! 

http://www.facebook.com/crochetverse
https://www.instagram.com/crochetverse/
http://www.ravelry.com/designers/stephanie-pokorny


 

 

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 

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 vil påskønne 
det hvis du deler. Du må selvfølgelig sælge hvad du laver ud fra dette mønster, men det må ikke 
masseproduceres. Jeg ville sætte pris på hvis 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 :) 

http://pinterest.com/Crochetverse
https://www.youtube.com/channel/UC2Gk6MO2wElnIHPovJJnwMQ
https://twitter.com/crochetverse
https://www.etsy.com/shop/Crochetverse?ref=hdr_shop_menu

