
 

Nuvel mine venner, jeg er sikker på, at du bare har siddet og stirret på dit fantastiske blokkede sjal med 

gitterværk. Det er MERE end smukt…. 

Nå… Hvad gør vi….hvad gør vi… hvad gør vi?? Godt, lad mig fortælle dig det!  

Lad os tage det fra ganske simpelt til ”JEG KAN IKKE FORSTÅ, AT DU HAR LAVET DET!” 

Vi vil gøre det ved hjælp af nogle motiver inspireret af smukke irske hæklemønstre. Denne uge vil vi 

påbegynde dem, næste uge til vi færdiggøre dem, og ugen efter det… samle dem! Vi er allerede 

halvvejs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOM DET FØRSTE: Kig på det færdige sjal og brug det som et redskab til at bestemme, hvilke farver, du 

skal vælge! 

 

Vil du have KOORDINERENDE BLOMSTER? Så skal du hækle blade og blomster i SAMME farver, som den 

nederste kant af sjalet. I mit tilfælde elfenben bund og elfenben blomster. Du får måske tillige lidt farver 

i dem baseret på hvor mange nøgler, der er i din farveskala. Brug det kun som en GUIDE  

 

Vil du have KONTRAST BLOMSTER? Så skal du hækle blade og blomster i en ANDEN farve end den 

nederste kant af sjalet. En del af morskaben er beslutninger som disse, de gør at sjalet bliver helt dit 

EGET! 



 

Vores første motiv vil være ”Open Work Leaf”  

Brug det nøgle, som har den SAMME farve som række 1 i sjalets hoveddel.   

 



Vi vil lave 6 blomster og 18 blade. Arbejd bare i samme rækkefølge, som din farveskala, startende med 

den farve, som er i række 1 af dit sjal. Jeg arbejdede mig igennem de første 3 små nøgler i farveskalaen, 

som kom ud af mit nøgle.  

 

ÅBENT BLAD: (Lav 18) Der hækles i omg så VEND IKKE.  

Færdigt mål af hvert blad: ca 6,4 cm (2.5”) høj (inkl. Picot’en) X 5 cm (2”) bred 

 

 

 

10 lm,  km i den første lm for at forme en ring.  

Omg. 1: 2 lm (tæller som 1.stgm), 20 stgm i ringen (ikke i m) , 1 km i toppen af beg. 2 lm. (21)   

Omg. 2: 1 lm,  fm i samme maske, 2 fm i hver af de næste 2 m, 2 hstgm i hver af de næste 3 m, 2 stgm i 

hver af de næste 4 m, 1 dbstgm i næste maske, 3 lm, 1 km i begge maskeled i dbstgm ved basen af de lm 

du netop har lavet (1 picot lavet), 2 stgm i hver af de næste 4 m, 2 hstgm i hver af de næste 3 m, 2 fm i 

hver af de næste 2 m, fm i den sidste maske, km i den første fm. Bryd garnet og efterlad en ende på ca. 

10-25 cm til at bruge til montering senere.  

Dette billede viser stedet, hvor du skal sætte din hæklenål, når du skal lukke picot’en – i den første lm 

ved siden af dbstgm ved basen af de 3 lm: 

 



 

Nu, vil vi gå videre til disse smukke frodige blomster i flere lag. Igen, bare fortsæt med din farveskala i 

den rigtige rækkefølge, som det kom ud af dit nøgle. For mig, nøgle 1-3.  
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BLOMST I MANGE LAG (LAV 6) 

Lav en magisk cirkel:  

Omg 1: 1 km, 8 fm i ringen,  km i 1. m for at lukke.  

Omg 2: 1 lm (tæller ikke som m), hstgm i samme m, 1 lm, *hstgm i næste m, 1 lm, gentag fra *, 6 gange 

mere,  km i den første hstgm. (8 hstgm, 8 1-lm buer) 

Omg 3: 1 km i første 1-lm bue, 3 hstgm i samme bue,  km i næste hstgm, *3 hstgm i næste 1-lm bue, 1 

km i næste hstgm, gentag fra *. 6 gange mere, km i den første km. (24 m, km er ikke inkluderet, 8 

kronblade) 

Omg 4: 1 lm (tæller ikke som m), BRstgm omkring hstgm, som er direkte under fra omg. 2 arbejd 

BAGVED kronbladene fra omg. 3, 3 lm, *BRstgm omkring den næste hstgm fra omg 2 bagfra, 3 lm, 

gentag fra * 6 gange mere, 1 km i toppen af den 1. BRstgm. (8 BRstgm, 8 3-lm buer)   

Billedet nedenfor viser, hvordan du arbejder omkring hstgm fra omg. under. Nålen indsættes bagfra 

imod forsiden omkring hstgm (hstgm’en, som jeg arbejder på i dette billede er BAGVED hæklenålen). 

Det næste billede viser en komplet runde 3. Noter, hvordan der arbejdes bagved den forrige omg, for at 

skabe en ramme for det næste lag af kronblade. 

 



 



Omg. 5: 1 km i den første 3-lm bue, (2 hstgm i samme 3-lm bue, BRstgm (bagom relief stgm) om den 3. 

hstgm af kronbladet på det forrige lag af kronblade lige på toppen af det aktuelle kronblad, igen 2 hstgm 

i den samme 3-lm bue i omg. 5), km i næste BRstgm, *2 hstgm i næste 3-lm bue, BRstgm omkring den 3. 

hstgm i kronbladet foroven, som før, 2 hstgm tilbage i samme 3-lm bue, 1 km i næste BRstgm, gentag fra 

*, 6 gange mere, 1 km i den første km. (40 m, km ikke inkluderet, 8 kronblade) 

Omg 6: 1 lm, (tæller ikke som m), BRstgm omkring BRstgm direkte under fra omg. 4, arbejd bag 

kronbladene, 4 lm, *BRstgm omkring næste BRstgm fra omg. 4, 4 lm, gentag fra *, 6 gange mere, 1 km i 

toppen af først BRstgm. (8 BRstgm, 8 4-lm buer) 

TIPS: Når du arbejder med BRstgm, har masken en tendens til at rulle. Jeg bruger mine fingre og fastgør 

m til bagsiden af arbejdet for at ”forankre” den for at gøre det nemmere at færdiggøre BRstgm’en 

Omg 7: 1 km i den først 4-lm bue, 4 hstgm i samme bue, BRstgm KUN under de ØVERSTE MASKER i den 

3. m på kronbladet nedenfor (også BRstgm’en på dette kronblad), 4 hstgm tilbage i den samme 4-lm 

bue, km i den næste BRstgm, *4 hstgm i den næste 4-lm bue, BRstgm KUN under de ØVERSTE MASKER i 

den 3. m (BRstgm) i kronbladet som ovenfor, 4 hstgm i den samme 4-lm bue igen, km i næste BRhstgm, 

gentag fra *, 6 gange mere, 1 km i den 1. km. (72 m, km ikke inkluderet, 8 kronblade) 

Dette billede viser, hvordan du arbejder kun under de ØVERSTE MASKER. Dette betyder, at du sætter 

din nål ind fra bagsiden under de øverste masker lige ovenfor den maske, som du arbejder med (der, 

hvor du normalt sætter din nål ind for at lave en m), derefter sætter du nålen fra forsiden til bagsiden 

under de øverste masker for at færdiggøre den. Det er det samme, som en bagom relief maske bortset 

fra, at du arbejder ”lavt” ved at indsætte under maskerne i modsætning til at arbejde rundt om stolpen 

af masken.  

  



 

Omg. 8: 1 lm, (tæller ikke som m), BRstgm rundt om BRstgm direkte nedenfor fra OMG 6, arbejd bag 

kronbladene, 5 lm, *BRstgm omkring næste BRstgm fra OMG 6, 5 lm, gentag fra *, 6 gange mere, 1 km i 

toppen af første BRstgm. (8 BRstgm, 8 5-lm buer) 

Omg 9: 1 km i den første 5-lm bue, 5 hstgm i samme bue, BRstgm KUN under de ØVERSTE MASKER i 

BRstgm i kronbladene over (den 5. m i kronbladet), 5 hstgm tilbage i samme 5-lm bue, 1 km i næste 

BRstgm, BRstgm KUN under de ØVERSTE MASKER af BRhstgm (den 5. maske) i kronbladet over som før, 

5 hstgm i den samme 5-lm bue, 1 km i næste BRstgm, gentag fra *, 6 gange mere, 1 km i den første km, 

bryd garnet og efterlad en 24” lang ende til at montere med senere. (88 m, km ikke inkluderet, 8 

kronblade). 

ALLE SÆNKER HÆKLENÅLEN! Det var alt for denne uge. Næste uge, vil vi skabe vores anden runde af 

motiver, ved at bruge de resterende søde små nøgler med de smukke farver: 

Uge 6: Motiver med irsk hækling  – del 2.  

Indtil næste gang……. 

Megen kærlighed og garn,  

Stephanie 

 



Follow on Facebook Here! 

Follow on Instagram Here! 

Follow on Ravelry Here! 

Follow on Pinterest Here! 

Follow on YouTube Here! 

Follow on Twitter Here! 

Follow on Etsy Here! 

Opskriften og billeder er beskyttet af ophavsretten hos Crochetverse©2016. Vær venlig ikke at 

kopiere eller indsætte nogle oplysninger af dette indhold elektronisk, mundtligt eller skriftligt, 

hverken delvist eller i den fulde helhed. I stedet for kan du linke direkte til denne opskrift og hvis du 

gør det, så takker jeg for at du delte dette. Du må selvfølgelig gerne sælge det, du laver med dine 

egne to hænder ud fra denne opskrift, dog er kontraktarbejde eller masse produktion ikke tilladt. 

Hvis du krediterer Crochetverse som designeren er det meget værdsat! 

 

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

