
 

 

Hej, nu det er endelig tid! Den varmeste velkomst til del 1 i Garden Party Jacket Crochet-Along  

 

I denne uge: Tjek af hæklefasthed og firkanter / del 1 

Hvis du er gået glip af  "Information og materialer" blogindlægget kan duI få adgang til det HER!  

Mit navn er Stephanie, og det her er undertegnede: 

 

Da jeg var 16, satte jeg mig ned på en fantastisk 70’er brun sofa med træ armlæn, 

ved siden af min bedstemor, og hun lærte mig at hækle. Jeg værdsætter denne gave 

mere end jeg kan udtrykke, men det er jeg  sikker på du forstår. Jeg er helt 

passioneret af alt der har med hækling og farve at gøre: Fra design og garn, til de 

fantastiske mennesker, jeg har haft fornøjelsen af at møde i løbet af årene. 
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Jeg har designet og valgt Garden Party Jacket som min første Crochet Along, fordi jeg 
ønsker at dele glæden ved at være i stand til at gå med noget, du har lavet med dine 
egne hænder.  Jeg er en selvstændig designer, der er blevet velsignet med enorm 
meget støtte fra vores hæklesamfund. Jeg håber jeg kan dele min viden med jer alle, 
og jeg er sikker på, at jeg også kommer til at lære noget fra jer gennem dette projekt.  

Selv om jeg har designet og hæklet, i hvad  der føles som en evighed, er dette min 
første CAL. Derfor håber jeg, I vil vise hensyn, hvis der kommer små bump hen af 
vejen. Jeg vil knokle for at gøre det så let og fornøjeligt som jeg overhovedet kan. 
Hækling skal være sjovt, og jeg vil gøre mit bedste for at leve op til dette! 

Jeg har valgt at lave denne i fire dele, fordelt over 4 uger. Hver del skulle være 
forholdsvis enkel, og ikke kræve for meget tid så den kan gennemføres i løbet af 
ugen. 

 

Der er to trin i denne uge:  

Trin 1: Bestem størrelse/hæklefasthed  

Trin 2: Lav 8 små firkanter i din størrelse  

Trin 1: BESTEM STØRRELSE/HÆKLEFASTHED 

VIGTIGT! BESTEM STØRRELSE: 

På grund af en så fantastisk og stor respons på offentliggørelsen af denne CAL, har 

jeg samlet endnu et test-hold der dobbelt og tripple tjekker mit arbejde.  

De har opdaget 2 ting:  

1. Størrelserne er lidt store i det, da hver størrelse dækker over 2 størrelser. Du 

skal IKKE vælge din sædvanlige størrelse. De fleste vælger at gå en størrelse 

ned, men ikke alle. STOP HER inden du går videre, og læs den opdaterede 



 

 

størrelsesinformation i "Information og materialer" blog-indlægget, som kan 

findes HER. 

2. Maskerne bliver lidt løsere, jo større arbejdet bliver og jo flere omgange der 

laves. Dette betyder at du bliver nødt til at tjekke størrelsen undervejs ved de 

mellemstore og de store firkanter, for at være sikker på du ender med den 

rette fasthed. Jeg vil minde dig om det i næste uge.  

NU, HÆKLEFASTHED:  

(Ofte et fy-ord i hækleverdenen! ;) ) 

INDRØMMELSE: Jeg er ligesom dig. Når jeg ser information om hæklefasthed, 

knurrer jeg lidt for mig selv, uden at tænke over det! Men.... jeg lover at gøre det 

hurtigt og smertefrit for det er ABSOLUT nødvendigt for beklædningsgenstande. Hvis 

dit tæppe bliver lidt for stort, gør det ikke noget, så er der bare mere at hygge under! 

Hvis din beklædningsgenstand bliver for stor eller for lille, vil du højst sandsynligt 

knurre endnu mere! Haha!  

Nogle foretrækker en opskrift som en trin-for-trin guide, og andre foretrækker lige til 

pointen, uden dikkedarer. I denne opskrift vil du finde en detaljeret opskrift med 

billeder og nederst beskrevet meget enkelt uden billeder. Det er dit valg! 

Generelt, når du tester hæklefasthed, vil du lave en prøve, eller en lille del af 

opskriften og så stoppe og måle dit arbejde.  

Til vurdering af vores hæklefasthed, vil vi:  

1. Hækle de første 3 runder af den mindste firkant og så tjekke.  

2. Fortsætte og færdiggøre EN lille firkant fra den udvalgte størrelse og måle 

igen.  
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Jeg har brugt en størrelse 5,5 mm hæklenål til min beklædningsgenstand. Så det vil 

være et godt sted at begynde.  

Scroll ned til opskriften enten trin-for-trin eller enkelt beskrevet: Grib dit garn til 

projektet og en 5,5 mm nål, og lav EN LILLE firkant til og med RUNDE 3, uanset 

hvilken størrelse du ønsker at lave, og vend så tilbage til dette sted:  

Jeg venter tålmodigt................. 

Hurra, du er tilbage! Med EN LILLE FIRKANT færdig til og med RUNDE 3! Godt gået! 

Lad os nu se på første del af dit hæklefastheds tjek.  

Firkanten er sikkert ikke helt perfekt firkantet lige nu, det er ok. I næste uge, når vi 

har lavet alle vores firkanter færdige, vil jeg lære dig hvordan du udspænder dem så 

de er firkantede og klar til samling. Men nu (uden udspænding, kun formet som en 

firkant) sæt hækleprøven fast på en skum måtte eller et foldet håndklæde med nåle. 

Ikke trække, bare sæt den fast i hvert hjørne. Læg så en lineal langs kanten som vist 

her:  



 

 

  

MÅLET FOR HÆKLEFASTHEDEN ER 8,25 cm (3,25”) for firkanten på dette tidspunkt til og med omg. 

3. Som du kan se, har jeg ramt præcist med denne firkant. Hurra for mig, man skulle tro jeg allerede 

havde lavet 100 af disse. Det har jeg faktisk også. Måske halvdelen er lavet i søvne. LOL.  

Nu til din:  

Hvis din firkant er MINDRE end 8,25 cm, betyder det du hækler strammere end mig, og derfor skal 

OP i nålestørrelse. Prøv først med 6,0 mm og mål så igen. Hvis du har ramt 8,25 cm fortsætter du 

med denne nålestørrelse. Hvis ikke, går du en nålestørrelse op indtil du opnår det rigtige mål. 



 

 

Hvis din firkant er STØRRE end 8,25 cm, betyder det du hækler løsere end mig, og derfor skal ned i 

nålestørrelse, prøv først med 5,0 mm og mål så igen. Hvis du har ramt 8,25 cm fortsætter du med 

den nålestørrelse. Hvis ikke, går du en nålestørrelse længere ned indtil du opnår det rigtige mål. 

Nå, lad os gå videre til ANDEN DEL AF HÆKLEFASTHEDS TJEK: 

Tag den firkant du lige har lavet og følg opskriften for DIN størrelse, mens du færdiggør EN lille 
firkant fuldstændig som beskrevet.  

Nu, TJEK IGEN: Som jeg nævnte før, bliver de yderste omgange helt naturligt løsere end de første 
omgange, derfor vores tjek af anden del.  

Her er hvad en fuldendt lille firkant skal måle i bredden for hver størrelse:  

STØRRELSE: 
BREDDE PÅ EN LILLE FÆRDIG FIRKANT 
(cm/tommer) 

XXS/XS 
8,3 cm / 3.25” 

S/M 10,8 cm / 4.25” 

L/XL 
12,7 cm / 5” 

2X/3X 15,2 cm / 6” 

4X/5X 16.5 cm / 6.5” 

 

 

 

Hvis din firkant er MINDRE end skemaet viser, betyder det at du har en strammere hæklefasthed 

end mig og at du måske skal prøve en STØRRE nål, prøv næste nålestørrelse og så mål igen. Hvis du 

har den rigtige størrelse, så er du klar til at fortsætte med den nålestørrelse. Hvis ikke, prøv næste 

nålestørrelse indtil du rammer den rigtige størrelse.  



 

 

 

Hvis din firkant er STØRRE end skemaet viser, betyder det du hækler løsere end mig, og derfor skal 

ned i nålestørrelse, prøv med mindre nål og mål så igen. Hvis du har ramt den rigtige størrelse 

fortsætter du med den nålestørrelse. Hvis ikke prøver du en nålestørrelse mindre indtil du rammer 

det rigtige mål. 

Ok, hvad så hvis du er rigtig tæt på, men stadig lidt ved siden af?!  

Tag en dyb indånding! 

Det gælder om, at være så tæt på som muligt, men jorden drejer stadig rundt selvom du er en 

anelse ved siden af. (UNDER 0,6 cm (¼”) er en acceptabel forskel. Hvis forskellen er større, så prøv 

igen) Udspænding kan hjælpe dig til at ramme den rigtige størrelse. Det er bedre at være lidt under, 

end over størrelsen, da hækling er meget elastisk af natur. Få det så tæt på målet som muligt og så 

fortsæt :)  

TRIN 2: LAV 8 SMÅ FIRKANTER I DIN ØNSKEDE STØRRELSE:  

Ved brug af enten trin-for-trin eller den enkle opskrift for de små firkanter, lav så OTTE af dem udfra 

instruktionerne der hører til DIN valgte størrelse. Hver størrelse større vil have ekstra runder, og 

opskriften vil vise dig hvornår du skal stoppe for at opnå din størrelse.  

Husk at alle instruktioner og informationer i opskriften er skrevet i følgende format:  

XXS/XS (S/M, L/XL, 2X/3X, 4X/5X) 

Hvis du for eksempel laver størrelse L/XL, skal du bruge informationen der står som nummer to i 

parentesen. Opskrifter på tøj er ofte skrevet på denne måde, så det hjælper dig fremadrettet i 

andre opskrifter også!  

Instruktioner: (Detaljeret opskrift med billeder, scroll ned for den enkle opskrift)  

Forkortelser brugt i opskriften, gå tilbage og tjek efter behov: 

MF /Mønster farve    BF / Bundfarve    

M/ Masker(r)                     Omg/Omgang            



 

 

Stgm / Stangmaske                       Km / kædemaske            

Hstgm / Halv stangmaske                         Lm/Luftmaske 

 

*Note til maskeantal: De fleste optællinger omfatter antallet af 3-stgm grupper på den ene side. 

Dvs. dette omfatter den første 3-stgm gruppe i hjørnet, 3-stgm grupperne imellem og den sidste 

3-stgm gruppe i det næste hjørne. 

Specielle masker: (Normalt slutter man en popcornmaske af med 1 lm, men vær opmærksom på at 

det gør vi IKKE her.) 

Begyndende popcorn: Lav 3 lm (tæller som en stgm), 4 stgm i samme maske, fjern nålen fra løkken. 

Indsæt nålen i den 3. lm (forfra), og træk den løse løkke igennem for at færdiggøre popcornmasken.  

 

 

Venstre: Den løse løkke, der trækkes igennem den 3. lm. 

Højre: Saml løkken op, og træk den igennem lm for at afslutte popcornmasken.  

Popcorn: Lav 5 stgm i den angivne m, tag nålen ud af løkken, indsæt nålen forfra gennem den 1. 

stgm i gruppen, saml løkken op og træk den igennem den 1. stgm for at afslutte.  

* Se ovenstående billeder hvis det er nødvendigt. 



 

 

 

 

Mønsteret begynder her: 

Lille firkant: (Lav 8 i din størrelse) Vend ikke for hver omg. Lav dine garnender omkring 15 cm (6 ") 

lange. 

Hvis du vælger færre farver: Du skal bare lave km hen til det sted hvor næste omg. begynder, i 

stedet for at klippe garnet og tilføje en ny farve. 

Hvis du vælger flere farver: Klip garnet når du ønsker det, og tilføj din nye farve med en km der hvor 

næste omg. begynder. 

Med MF (mønster farve), 4 lm, km i den 1. lm for at danne en ring: (Jeg foretrækker at indsætte 

nålen under begge løkker i den 1. lm. Jeg synes bare det ser pænere ud!)

 

Omg. 1: 1 lm (tæller ikke som en m) 12 hstgm i ringen (det betyder i midten, ikke ind i nogen lm), 

km i 1. hstgm. (12) 



 

 

 

Omg. 2: Begyndende popcorn (se specielle masker længere oppe, billeder og instruktioner) i samme 

maske som din km, 1 lm, *popcorn (se specielle masker) i næste m, 1 lm, gentag fra * 10 gange 

mere, km i den afsluttende m i den begyndende popcornmaske (indsæt nålen samme sted som den 

km der lukkede popcornmasken i toppen af 3. lm) og klip garnet. (12 popcorn, 12 1-lm buer) * Tag 

dig ikke af, hvis dit arbejde bølger lidt efter denne omg., det er ok *



 

 

 

 

 

Omg 3.: Tilføj BF (bund farve) i en vilkårlig 1-lm bue (mellem popcorn) med en km, 3 lm (tæller som 

stgm), (2 stgm, 1 lm, 3 stgm, 1 lm) i samme 1-lm bue, 3 stgm i næste 1-lm bue, 1 lm, 3 stgm i næste 

1-lm bue, 1 lm,* (3 stgm, 1 lm, 3 stgm, 1 lm) i næste 1-lm bue, 3 stgm i næste 1-lm bue, 1 lm, 3 stgm 

i næste 1-lm bue, 1 lm, gentag fra * 2 gange mere, km i toppen af 3. lm. Klip garnet til XXS/XS, klip 

ikke garnet til alle andre størrelser. (4 3-stgm grupper på hver side) 

* STOP HER OG TJEK DIN HÆKLEFASTHED, SCROLL OP FOR AT TJEKKE NÅLESTØRRELSEN. * 



 

 

 

 
 

Omg 4: Km i de næste 2 stgm og i 1-lm buen i hjørnet, 3 lm (tæller som stgm), (2 stgm, 1 lm, 3 stgm, 

1 lm) i den samme bue, (3 stgm, 1 lm) i hver 1-lm bue indtil næste hjørne, * (3 stgm, 1 lm, 3 stgm, 1 

lm) i næste hjørnebue, (3 stgm, 1 lm) i hver 1-lm bue indtil næste hjørne, gentag fra * hele vejen 

rundt, indtil 1. hjørne er nået. Km i toppen af 3. lm, klip garnet for str.  S / M, fortsæt til de andre 

størrelser. (5 3-stgm grupper på hver side) 

Omg 5: Gentag omg. 4, klip garnet for str.  L/XL, forsæt til de andre størrelser. (6 3-stgm grupper på 

hver side) 

Omg 6: Gentag omg. 4, klip garnet for str. 2X / 3X, fortsæt til de andre størrelser. (7 3-stgm grupper 

på hver side) 

Omg 7: Gentag omg. 4, klip garnet for str. 4X / 5X. (8 3-stgm grupper på hver side) 

 

* Bemærk: Vær ikke bekymret, hvis dine firkanter ikke er helt flade eller lige i kanterne. 

Udspændingen i del 2 vil ordne det hele!  
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Instruktioner: (Enkelt beskrevet, scroll op for trin-for-trin instruktion) 

Forkortelser brugt i opskriften, referer her til efter behov: 

MF /Mønster farve     BF / Bundfarve    

M/ Masker(r)                     Omg/Omgang            

Stgm / Stangmaske                       Km / kædemaske            

Hstgm / Halv stangmaske                          Lm/Luftmaske 

Maskeantal: Bemærk: Note til maskeantal: De fleste optællinger omfatter antallet af 3-stgm 

grupper på den ene side. Dvs. dette omfatter den første 3-stgm gruppe i hjørnet, 3-stgm 

grupperne imellem og den sidste 3-stgm gruppe i det næste hjørne. 

Specielle masker: (Normalt slutter man en popcornmaske af med 1 lm, men vær opmærksom på at 

det gør vi IKKE her.) 

Begyndende popcorn: Lav 3 lm (tæller som en stgm), 4 stgm i samme maske, fjern nålen fra løkken. 

Indsæt nålen i den 3. lm (forfra), og træk den løse løkke igennem for at færdiggøre popcornmasken 

Popcorn: Lav 5 stgm i den angivne m, tag nålen ud af løkken, indsæt nålen forfra gennem den 1. 

stgm i gruppen, saml løkken op og træk den igennem den 1. stgm for at afslutte.  

Mønster begynder her: 

Lille firkant: (Lav 8 i din størrelse) Vend ikke for hver omg. Lav dine garnender omkring 15 cm (6 ") 

lange. 

Hvis du vælger færre farver: Du skal bare lave km hen til det sted hvor næste omg. begynder, i 

stedet for at klippe garnet og tilføje en ny farve. 

Hvis du vælger flere farver: Klip garnet når du ønsker det, og tilføj din nye farve med en km der hvor 

næste omg. begynder. 

Med MF (mønster farve), 4 lm, km i 1. lm for at danne en ring. 

Omg 1: 1 lm (tæller ikke som m), 12 hstgm i ringen, km i 1. hstgm. (12) 



 

 

Omg. 2: Begyndende popcorn (se specielle masker) i samme maske som din km, 1 lm, * popcorn (se 

specielle masker) i næste m, 1 lm, gentag fra * 10 gange mere, km i den afsluttende m i den 

begyndende popcornmaske og klip garnet. (12 popcorn, 12 1-lm buer) 

Omg. 3: Tilføj BF (bundfarve) i en vilkårlig 1-lm bue med en km, 3  lm (tæller som stgm), (2 stgm, 1 

lm, 3 stgm, 1 lm) i samme 1-lm bue, 3 stgm i næste 1-lm bue, 1 lm, 3 stgm i næste 1-lm bue, 1 lm, * 

(3 stgm, 1 lm, 3 stgm, 1 lm) i næste 1-lm bue, 3 stgm i næste 1-lm bue, 1 lm, 3 stgm i næste 1-lm 

bue, 1 lm, gentag fra *, 2 gange mere. Km i toppen af 3. lm, klip garnet for str. XXS/XS, klip ikke 

garnet for de andre størrelser. (4 3-stgm grupper på hver side) 

* STOP HER OG TJEK DIN HÆKLEFASTHED, SCROLL OP FOR AT TJEKKE NÅLESTØRRELSEN. * 

Omg. 4: Km i de næste 2 stgm og i 1-lm buen i hjørnet, 3 lm (tæller som stgm), (2 stgm, 1 lm, 3 

stgm, 1 lm) i den samme bue, (3 stgm, 1 lm) i hver 1-lm bue indtil næste hjørne, * (3 stgm, 1 lm, 3 

stgm, 1 lm) i næste hjørnebue, (3 stgm, 1 lm) i hver 1-lm bue indtil næste hjørne, gentag fra * hele 

vejen rundt, indtil 1. hjørne er nået. Km i toppen af 3. lm, klip garnet for str.  S / M, fortsæt til de 

andre størrelser. (5 3-stgm grupper på hver side) 

Omg 5: Gentag omg. 4, klip garnet for str.  L/XL, forsæt til de andre størrelser. (6 3-stgm grupper på 

hver side) 

Omg 6: Gentag omg. 4, klip garnet for str. 2X / 3X, fortsæt til de andre størrelser. (7 3-stgm grupper 

på hver side) 

Omg 7: Gentag omg. 4, klip garnet for str. 4X / 5X. (8 3-stgm grupper på hver side) 

* Bemærk: Vær ikke bekymret, hvis dine firkanter ikke er helt flade eller lige i kanterne. 

Udspændingen i del 2 vil ordne det hele!  

Det var det for denne uge! Ikke for hårdt, håber jeg!  

Husk at ”synes godt om” FACEBOOK SIDEN HER! Så vil du ikke glip af nogen opdateringer eller 

udgivelsen af næste del!  

Mød mig her igen næste onsdag d. 27. april 2016 til 2. del af vores Garden Party Jacket! Jeg glæder 

mig til at du kommer tilbage! 

Meget Kærlighed & Garn, 
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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 

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 ville 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 :) 
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https://www.instagram.com/crochetverse/
https://www.instagram.com/crochetverse/
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