In the Yarn Garden CAL - Del 6
Bagside og samling

© Charlotta Wadman, In the Yarn Garden, 2016. Alle rettigheder forbeholdes.
Opskriften på bagsiden er mere eller mindre en ”oldemorsfirkant”, dog med nogle få detaljer tilføjet. Denne
del 6 har ikke detaljerede forklaringer som forsiden, da omgangene gentages.
Du kan naturligvis vælge at hækle forsiden en gang mere og bruge den som bagside også. Men hvis du ønsker
noget andet som bagside, er denne bagsideopskrift en mulighed. Efter opskriften følger en beskrivelse af,
hvordan du samler for- og bagside. Der er ligeledes en del indeholdende tips og forslag til, hvad du kan gøre,
hvis du mener, dit arbejde er for lille eller for stort til et pudebetræk 
Her er et billede af min færdige pude – blot for at vise, hvordan den ser ud, når den er samlet:

Lad os komme i gang med bagsiden.
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In the Yarn Garden CAL - Del 6
Bagside og samling
Materialer og farver:
I denne opskrift har jeg brugt garnet Järbo Nova og en 3,0 mm hæklenål og disse farver:
Omg
Omg
Omg
Omg
Omg
Omg
Omg

1-2
3
4
5-7
8-9
10-11
12

Koral
Rosa
Koral
Rosa
Natur
Gul
Pistacie

Omg 13
Omg 14-17
Omg 18-19
Omg 20-20
Omg 23-25
Omg 26
Samling

Gul
Pistacie
Lime
Khaki
Rosa
Koral
Koral

Forkortelser:
Omg

Omgang

Stgm

M

Maske(r)

Dbstgm Dobbelt stangmaske

Lm

Luftmaske

Fml

Forreste maskeled

Km

Kædemaske

Bml

Bagerste maskeled

Fm

Fastmaske

FR

Forom relief (reliefmaske forom)

BR

Bagom relief (reliefmaske bagom)

Hstgm Halv stangmaske

Stangmaske

Symboler:
** – Gentag instruktionerne mellem * og * det angivne antal gange. Denne form for gentagelse
består af flere forskellige instruktioner.
[ ] – Gentag instruktionerne mellem [ og ] det angivne antal gange.
() – 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 6:
Magisk ring
Du kan finde en god vejledning (billeder og video) her.
Stående masker – Her kan du finde en rigtig god vejledning i at hækle stående masker.
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In the Yarn Garden CAL - Del 6
Bagside og samling
Opskrift
Omg 1
Begynd med en magisk ring.
3 lm (tæller som første stgm). (2 stgm, 2 lm, 3 stgm, 2 lm, 3 stgm, 2 lm, 3 stgm, 2 lm) i
ringen.
Saml med km i toppen af 3. lm. Luk ikke af med mindre du ønsker at skifte farve. {billede 1}.
Maskeantal: 12 stgm og 4 2-lm-buer.

Omg 2
3 lm (tæller som første stgm). Stgm i næste 2 m {billede 1}.
* (2 stgm, 2 lm, 2 stgm) i næste 2-lm-bue, stgm i næste 3 m *.
Gentag fra * til * 4 gange. Undlad sidste 3 stgm i sidste gentagelse.
Saml med km i toppen af 3. lm {billede 2}. Luk af og hæft ender.
Maskeantal: 28 stgm og 4 2-lm-buer.
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In the Yarn Garden CAL - Del 6
Bagside og samling
Omg 3
1 lm (tæller som første fm) i en vilkårlig 2-lm-bue. (2 lm, 1 fm) i samme bue.
* [1 lm, spring 1 m over, 1 fm i næste m] 3 gange, 1 lm, spring 1 over (1 fm, 2 lm, 1 fm) i
næste 2-lm-bue *.
Gentag fra * til * 4 gange. Undlad sidste (1 fm, 2 lm, 1 fm) i sidste gentagelse.
Saml med km i den begyndende lm. Luk af og hæft ender.
Maskeantal: 20 fm, 16 1-lm-buer og 4 2-lm-buer.

Omg 4
3 lm (tæller som første stgm) eller stående stgm i en vilkårlig 2-lm-bue. (1 stgm, 2 lm, 2 stgm)
i samme bue.
* [Spring 1 m over, 2 stgm i næste 1-lm-bue] 4 gange, (2 stgm, 2 lm, 2 stgm) i næste 2-lmbue *.
Gentag fra * til * 4 gange. Undlad sidste (2 stgm, 2 lm, 2 stgm) i sidste gentagelse.
Saml med km i toppen af 3. lm eller i den stående stgm. Luk af og hæft ender {billede 1}.
Maskeantal: 48 stgm og 4 2-lm-buer.
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Bagside og samling
Omg 5-11


Hvis du fortsætter med ny farve: hækl i bml!
3 lm (tæller som første stgm) eller stående stgm i en vilkårlig 2-lm-bue. (1 stgm, 2 lm, 2
stgm) i samme bue.



Hvis du fortsætter med samme farve:
Km ind i næste 2-lm-bue. 3 lm (tæller som første stgm). (1 stgm, 2 lm, 2 stgm) i samme
bue.

* Stgm i alle m indtil næste 2-lm-bue, (2 stgm, 2 lm, 2 stgm) i næste 2-lm-bue *.
Gentag fra * til * 4 gange. Undlad sidste (2 stgm, 2 lm, 2 stgm) i sidste gentagelse.
Saml med km i toppen af 3. lm eller i den stående stgm.
Maskeantal:
Omg 5:
64 stgm og 4 2-lm-buer
Omg 6:

+ 16 stgm

Omg 7:

+ 16 stgm {billede 1}

Omg 8:

+ 16 stgm

Omg 9:

+ 16 stgm {billede 2}

Omg 10:

+ 16 stgm

Omg 11:

160 stgm og 4 2-lm-buer {billede 3}
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Omg 12
1 lm (tæller som første fm) eller stående fm i en vilkårlig 2-lm-bue. (2 lm, 1 fm) i samme bue.
* 4 lm, spring 3 m over [1 fm i næste m, 3 lm, spring 2 m over] 11 gange, 1 fm i næste m, 4
lm, spring 3 m over (1 fm, 2 lm, 1 fm) i næste 2-lm-bue *.
Gentag fra * til * 4 gange. Undlad sidste (1 fm, 2 lm, 1 fm) i sidste gentagelse.
Saml med km i den begyndende lm eller i den stående fm. Luk af og hæft ender {billede 1}.
Maskeantal: 56 fm, 4 2-lm-buer, 44 3-lm-buer og 8 4-lm-buer.

Omg 13
3 lm (tæller som første stgm) eller stående stgm i en vilkårlig 2-lm-bue. (1 stgm, 2 lm, 2 stgm) i
samme bue.
* Spring 1 m over, 4 stgm i næste 4-lm-bue, [spring 1 m over, 3 stgm i næste 3-lm-bue] 11
gange , spring 1 m over, 4 stgm i næste 4-lm-bue, spring 1 m over, (2 stgm, 2 lm, 2 stgm) i
næste 2-lm-bue *.
Gentag fra * til * 4 gange. Undlad sidste (2 stgm, 2 lm, 2 stgm) i sidste gentagelse.
Saml med km i toppen af 3. lm eller den stående stgm. Luk af og hæft ender {billede 1}.
Maskeantal: 180 stgm og 4 2-lm-buer.
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Omg 14-25


Hvis du fortsætter med ny farve: hækl i bml!
3 lm (tæller som første stgm) eller stående stgm i en vilkårlig 2-lm-bue. (1 stgm, 2 lm, 2
stgm) i samme bue.



Hvis du fortsætter med samme farve:
Km ind i næste 2-lm-bue. 3 lm (tæller som første stgm). (1 stgm, 2 lm, 2 stgm) i samme
bue.

* Stgm i alle m indtil næste 2-lm-bue, (2 stgm, 2 lm, 2 stgm) i næste 2-lm-bue *.
Gentag fra * til * 4 gange. Undlad sidste (2 stgm, 2 lm, 2 stgm) i sidste gentagelse.
Saml med km i toppen af 3. lm eller i den stående stgm.
Maskeantal:
Omg 14:
196 stgm og 4 2-lm-buer
Omg 15:

+ 16 stgm

Omg 16:

+ 16 stgm

Omg 17:

+ 16 stgm {billede 1}

Omg 18:

+ 16 stgm

Omg 19:

+ 16 stgm {billede 2}

Omg 20:

+ 16 stgm

Omg 21:

+ 16 stgm

Omg 22:

+ 16 stgm {billede 3}

Omg 23:

+ 16 stgm

Omg 24:

+ 16 stgm

Omg 25:

372 stgm og 4 2-lm-buer
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Bagside og samling
Omg 26
I denne omgang skal der øges masker, så omgangen når samme maskeantal på hver af de fire
sider som antallet af masker på siderne på forsiden.
2 lm (tæller som første hstgm) eller stående hstgm i en vilkårlig 2-lm-bue. (2 lm, 1 hstgm) i
samme bue.
* [Hstgm i næste 18 m, 2 hstgm i næste m] 4 gange, hstgm i næste 17 m (1 hstgm, 2 lm, 1
hstgm) i næste 2-lm-bue *.
Gentag fra * til * 4 gange. Undlad sidste (1 hstgm, 2 lm, 1 hstgm) i sidste gentagelse.
Saml med km i toppen af 2. lm eller i den stående hstgm. Luk af og hæft ender {billede 1}.
Maskeantal: 396 hstgm og 4 2-lm-buer
Hint: Du vil nu have 4 sider hver bestående af 99 hstgm! Det samme som på forsiden.

© Charlotta Wadman, In the Yarn Garden, 2016. Alle rettigheder forbeholdes. Side 8
Oversat til dansk af Marita Kristensen, juli 2016
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Bagside og samling
Samling
Så skal for- og bagside samles. Jeg vil vise billeder af to forskellige masketyper, der kan
bruges. Mit pudebetræk har ingen lynlås eller knapper (jeg håber, jeg ikke får brug for at
tage puden ud nogen sinde ). Du kan naturligvis gøre det på en anden måde og lade et hul
være åben i samlingen, så du kan tilføje lynlås eller knapper.
Lad os komme i gang….
Jeg bruger krebsemasker som min samlende kant. For jeg kan godt lide, som de ser ud. Du
kan finde en rigtig god anvisning på krebsemasker her.
Jeg er klar over, at denne masketype ikke er alles favoritmaske, så hvis du ikke synes om
den, kan du hækle fastmasker i stedet.
Sådan ser de to masketyper ud – fastmasker {billede 1} og krebsemasker {billede 2}.

Saml for- og bagside med vrangsiden mod hinanden {billede 1}.
Hækl igennem hver maske på både for- og bagside {billede 2}.
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Bagside og samling
Begynd i en vilkårlig m.
1 m (krebsemaske eller fastmaske) i hver af de 99 m på hver side og 2 m i hver 2-lmhjørnebue.
(Husk at trykke på puden inden i du hækler sidste side sammen! )

Til lykke. Du er nu helt færdig med In the Yarn Garden CAL 2016! 
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Tips om ændring af størrelsen
Synes du, at dit arbejde er for stort eller for lille til et pudebetræk, er her nogle ideer til, hvad du
kan gøre:
Er dit arbejde for stort:
1) Brug alene forsiden som betræk. Du kan folde den og sy den sammen, som Elin, der
testede opskriften, gjorde. {Billeder 1, 2 og 3 – billeder venligst udlånt af Elin}.

2) Du kan også vælge at skabe et tæppe af dit arbejde. Ønsker du et rektangulært tæppe, kan
du nemt tilføje forskellige hæklede firkanter langs to af siderne og efterfølgende hækle en
kant omkring arbejdet. {Billede 1 – venligst udlånt af Elin}.
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In the Yarn Garden CAL - Del 6
Bagside og samling
Er dit arbejde for lille:
Tilføj en eller to ekstra omgange til såvel for- som bagside. Hækl 1 stgm i hver m og (2 stgm, 2
lm, 2 stgm) i hver 2-lm-hjørnebue. Da jeg tilføjede en omgang stgm, kom mit arbejde til at måle
47 x 47 cm i stedet for 45 x 45 cm.

Det var så det. Det er hele ”In the Yarn Garden CAL”. Det har været sjovt at skabe dette mønster,
og jeg har elsket at se alle de smukke udgaver, I har hæklet. Tak til alle som har fulgt mig undervejs!

Min ”In the Yarn Garden CAL”-pude bor nu i vores sofa sammen med nogle andre puder 

Bedste hilsener,
Charlotta, @intheyarngarden
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