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VIGTIGT: Vær opmærksom på, at alle mine opskrifter er copyright-beskyttet. Du må således ikke 

kopiere, reproducere, distribuere eller sælge dem – hverken hele opskrifter eller dele af dem. Du er 

velkommen til at sælge det, du har hæklet efter mine opskrifter, men du må ikke bruge mine 

billeder til at reklamere for det, du har hæklet. Venligst altid krediter mig som designer. Du er 
meget velkommen til at dele et link til min blog, https://intheyarngarden.blogspot.dk  

 

Materialer og farver: 

I denne opskrift har jeg brugt Järbo Nova og en 3,00 mm hæklenål. 

Følgende farver er brugt i del 3: 
Omg 27 - Natur 

Omg 28  -  Natur 

Omg 29 - Gul 

Omg 30  - Pistacie 
Omg 31  - Natur 

Omg 32  - Pistacie 

Omg 33  - Lime 

Omg 34 - Natur 

Omg 35 - Lime 

https://intheyarngarden.blogspot.dk/
file://///Diskstation/Maritas%20filer/Hækling/In%20the%20Yarn%20Garden/CAL-parts-english/%20http:/www.jarbo.se/en/artikel/nova/
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Forkortelser: 
 

Omg Omgang Stgm Stangmaske 

M Maske(r) Dbstgm Dobbelt stangmaske 

Lm Luftmaske Fml Forreste maskeled 

Km Kædemaske Bml Bagerste maskeled 

Fm Fastmaske FR Forom relief (reliefmaske forom) 

Hstgm Halv stangmaske BR Bagom relief (reliefmaske bagom) 

 

 

Symboler: 

** – Gentag instruktionerne mellem * og * det antal gange, der er nævnt.  

Denne form for gentagelse vil bestå af flere forskellige instruktioner. 
 

() – Instruktionerne imellem parenteserne hækles i samme maske. 

 

Hint: Hints er fremhævet med blå skrift. 

 

{billede xx} – Se billede nr. xx nedenfor. 

 

Specielle masker i del 4: 
 

Musling 

Spring 2 m over, 5 stgm i næste m, spring 2 m over, fm i næste m. 

Forom relief-dobbelt stangmaske (FRdbstgm):  

Slå om 2 gange, indsæt nålen fra forsiden til bagsiden omkring stangen på angivne maske.  

* Slå om, træk en løkke op, slå om, træk igennem 2 løkker på nålen *  

Gentag fra * til * 3 gange. 

2 forom relief-dobbelt stangmaske sammen (FRdbstgm2sm) 

Slå om 2 gange, indsæt nålen fra forsiden til bagsiden omkring stangen på angivne maske. Slå om, 

træk en løkke op (4 løkker på nålen) 

*slå om, træk igennem 2 løkker på nålen *  

Gentag fra * til * 2 gange (2 løkker på nålen), slå om 2 gange, indsæt nålen fra forsiden til 

bagsiden af den anden angivne maske. Slå om, træk en løkke op (5 løkker på nålen) 

*slå om, træk igennem 2 løkker på nålen * 

Gentag fra * til * 2 gange (3 løkker på nålen), slå om, træk igennem alle 3 løkker.  

Stående masker – Her kan du finde en rigtig god vejledning i at hækle stående masker. 

http://www.petalstopicots.com/2013/10/crochet-standing-stitches/
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Opskrift 
 

 

Omg 27 
 
Denne omg hækles i bagerste maskeled (bml)! 
 

 

Note: Det sted, du placerer første maske i denne omgang vil bestemme, hvor hjørnerne på din 
pude bliver placeret! Du er naturligvis velkommen til at begynde i en anden maske end den, jeg 

foreslår. Følger du mit forslag, vil hver anden af de enkeltstående dbstgm (fml) fra omgang 19 

vende mod (”pege på”) pudens hjørner. 
 

Begynd i en maske lidt til højre for en vilkårlig enkeltstående dbstgm (fml - fra omg 19 – se 
markering på billede 1).  

1 lm (tæller som første fm) eller stående fm. {billede 1}. 

Fm i næste 7 m  {billede 2}. 
 

* Hstgm i næste 6 m {billede 3}, stgm i næste 2 m {billede 4}, (1 stgm, 1 lm, 1 stgm) i næste 
m {billede 5}, stgm i næste 2 m, hstgm i næste 6 m, {billede 6}, fm i næste 13 m {billede 7} * 
 

Gentag fra * til * 8 gange. Undlad sidste 8 fm i sidste gentagelse. 
 
Saml med km i den begyndende lm eller i den stående fm. Luk af og hæft ender. {billede 8}. 

 

Maskeantal: 248 m (104 fm, 96 hstgm, 48 stgm, 8 1-lm-buer). 
 
Hint: 1-lm-buen vil være placeret lidt til venstre for midten mellem de 2 stgm-vifter i 

omg 22 (se billede 5). 
 
Billeder omg 27: 
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Omg 28 

 
Note! For at tydeliggøre maskerne har jeg på de første syv billeder brugt en anden farve end den 

endelige.  

 

Begynd med 1 lm (tæller som første fm) eller stående fm i en vilkårlig 1-lm-bue {billede 1},  

1 hstgm i samme m {billede 2}. 

 
* (1 hstgm, 1 stgm) i næste m. {billede 3}, stgm i næste 29 m {billede 4}, (1 stgm, 1 hstgm) 

i næste m, (1 hstgm, 1 fm) i næste 1-lm-bue {billede 5} fm i næste 31 m {billede 6}, (1 fm,  

1 hstgm) i næste 1-lm-bue {billede 7} * 
 
Gentag fra * til * 4 gange. Undlad sidste (1 fm, 1 hstgm) i sidste gentagelse. 
 
Saml med km i den begyndende lm eller i den stående fm. Luk af og hæft ender. 
 

Maskeantal: 272 m (132 fm, 16 hstgm, 124 stgm). 
 
Billeder omg 28: 
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Omg 29 

 
Denne omg hækles i bagerste maskeled (bml).  
 

Begynd med 1 lm (tæller som første fm) eller stående fm i en vilkårlig m {billede 1},  

 

Fm i hver m omg rundt.  
 

Saml med km i den begyndende lm eller i den stående fm. Luk af og hæft ender {billede 2}. 
. 
Maskeantal: 272 fm. 
 
Billeder omg 29: 
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Omg 30 
 
 

Begynd i en fm, der er hæklet over første stgm af 31 i omg 28. {billede 1} 

1 lm (tæller som første fm) eller stående fm {billede 1}. 
 
* 5 Muslinger (se specielle masker) {billeder 2, 3, 4 og 5}, fm i næste 38 m {billede 6}. *  
 

Gentag fra * til * 4 gange. Undlad sidste fm i sidste gentagelse. 

 
Saml med km i den begyndende lm eller i den stående fm. Luk af og hæft ender {billede 7}. 
 
Maskeantal: 272 m (172 fm, 100 stgm) – eller (152 fm, 20 muslinger). 
 
Billeder omg 30: 
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Omg 31 
 
Begynd med 1 lm (tæller som første fm) eller stående fm i 4. fm før en vilkårlig Musling {billede 

1}.   

 
* 6 Muslinger {billeder 2 og 3}, fm i næste 4 m {billede 4}, [1 dbstgm i fml af m i omg 28 

(markeret med pil på billede 4 – det er 6. fm efter 1-lm-buen {billeder 4, 5 og 6}), spring 1 m 

over, fm i næste 2 m {billede 7}, 1 dbstgm i fml af samme m i omg 28 {billede 8}, spring 1 m 
over, fm i næste 2 m {billede 9}] gentag 4 gange {billede 10}, fm i næste 4 m {billede 11}. * 

 
Gentag fra * til * 4 gange. Undlad sidste fm i sidste gentagelse. 
Saml med km i begyndende lm eller i den stående fm.  Luk af og hæft ender {billede 12}. 
 

Maskeantal: 272 m (120 fm, 120 stgm, 32 dbstgm) – eller (96 fm, 32 dbstgm, 24 muslinger). 

 
Hint: Der skal være 5 m i omg 28 mellem spidserne i zig-zag-mønsteret. 

 

Billeder omg 31: 
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Omg 32 
 

Begynd med 1 lm (tæller som første fm) eller stående fm i 3. stgm af første Musling på en vilkårlig 

kort side {billede 1}. 
 

* 5 Muslinger {billeder 2 og 3}, fm i næste 38 m {billede 4} * 
 
Gentag fra * til * 4 gange. Undlad sidste fm i sidste gentagelse. 
 

Saml med km i den begyndende lm eller i den stående fm. Luk af og hæft ender {billede 5}. 
 

Maskeantal: 272 m (172 fm, 100 stgm) – eller (152 fm, 20 Muslinger). 
 

 

Billeder omg 32: 
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Omg 33 
 
Note! For at tydeliggøre maskerne har jeg på de første fire billeder brugt en anden farve end den 

endelige.  

 

Begynd med 1 lm (tæller som første fm) eller stående fm i 3. stgm i første Musling på en vilkårlig 
kort side {billede 1}. 
 

* 4 Muslinger {billeder 2 og 3}, fm i næste 44 m {billede 4}. *  

 
Gentag fra * til * 4 gange. Undlad sidste fm i sidste gentagelse. 
 
Saml med km i den begyndende lm eller i den stående fm. Luk af og hæft ender.  
{billede 5}. 
 

Maskeantal: 272 m (192 fm, 80 stgm) – eller (176 fm, 16 Muslinger). 
 

Billeder omg 33: 
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Omg 34 
 
Begynd med 2 lm (tæller som første hstgm) eller stående hstgm i tredje stgm i første Musling på 

en vilkårlig kort side {billede 1}. Hstgm i næste m {billede 2}. 
 

* [stgm i næste 3 m, hstgm i næste 3 m] 3 gange {billede 3}, (1 stgm, 1 lm, 1 stgm) i samme 
m som sidste hstgm {billede 4}, stgm i næste 2 m, hstgm i næste 3 m {billede 5}, fm i næste 6 

m {billede 6},  

FRdbstgm om dbstgm i omg 31 (nedenunder til venstre) {billeder 6, 7 og 8}, spring 1 m over, 

fm i næste 5 m {billede 9},   
[FRdbstgm2sm med første ben om dbstgm i omg 31 (nedenunder til højre) og andet ben om 

dbstgm i omg 31 (nedenunder til venstre) {billede 10}, spring 1 m over, fm i næste 5 m] 3 

gange, 

FRdbstgm om dbstgm i omg 31 (nedenunder til højre) {billede 11}, spring 1 m over,  
 fm i næste 6 m {billede 12}, hstgm i næste 3 m, stgm i næste 2 m {billede 13},  
(1 stgm, 1 lm, 1 stgm, 1 hstgm) i næste m {billede 14}, hstgm i næste 2 m * 
 

Gentag fra * til * 4 gange. Undlad sidste 2 hstgm i sidste gentagelse.  
 
Saml med km i toppen af 2. lm eller i den stående hstgm. Luk af og hæft ender {billede 15}. 
 

Maskeantal: 288 m (128 fm, 72 hstgm, 68 stgm, 8 FRdbstgm, 12 FRdbstgm2sm, 8 1-lm-buer). 
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Billeder omg 34: 

2  
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Omg 35 
 
Begynd med 1 lm (tæller som første fm) eller stående fm i en 1-lm-bue i begyndelsen af en 

vilkårlig lang side {billede 1}.  
 

* Fm i næste 49 m {billede 2}, 2 fm i næste 1-lm-bue {billede 3}, fm i næste 23 m {billede 4}, 
2 fm i næste 1-lm-bue {billede 5} * 
 

Gentag fra * til * 4 gange. Undlad sidste fm i sidste gentagelse. 
 
Saml med km i begyndende lm eller i stående fm. Luk af og hæft ender {billede 6}. 
 

Maskeantal: 304 fm. 
 

Billeder omg 35: 
 

 
 

 

 
 

 

Til lykke - du er nu færdig med fjerde del af In the Yarn Garden CAL ! :) 
 
 

Størrelse efter del 4, hvis du har anvendt Järbo Nova garn og hæklenål 3,0 mm: ca. 37 cm bred. 


