Charlotte
Opskrift af Dedri Uyes
Oversat af Marita, Maja og Rikke

Denne firkant blev specielt designet til 67 Blankets for Mandela Day. Jeg vil gerne takke min ven John
Kelly for at tillade mig at bruge en mindre udgave af blomsten, som han designede til sin ”Mandala in
Bloom”-opskrift, der kan købes HER.
Original English Pattern and Photo Tutorials Available HERE.

Materialer
●

4 mm hæklenål

●

Scheepjes Softfun DK (Light worsted weight/#3)
 Farve A – Cloudescape (804) – 162 meter.
 Farve B – Riverscape (802) – 62 meter.
 Farve C – Cityscape (806) – 112 meter.

__________________________________________________________________________________
1 | Charlotte {DANISH}
www.lookatwhatimade.net

Forkortelser



Lm
BR

-



FR

-












Stgm Hstgm Fm
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M
Omg ()
**
-

luftmaske
bagom relief (stik nålen ind fra bagsiden af arbejdet til højre for den angivne
maske og tilbage på bagsiden til venstre for masken. Færdiggør masken som
normalt.)
forom relief (stik nålen ind fra forsiden af arbejdet til højre for den angivne
maske og tilbage på forsiden til venstre for masken. Færdiggør masken som
normalt.)
stangmaske
halv stangmaske
fastmaske
dobbelt stangmaske
3 dobbelt stangmaske
kædemask
maske(r)
omgang
gentag instruktioner mellem parenteserne det antal gange som er angivet.
gentag fra * til * det antal gange som er angivet.

Specielle masker
Stgm2sm – 2 stgm sammen
Hækles igennem 2 masker:
Slå om, stik nålen ind i masken. Slå om, træk en løkke op. Slå om, træk igennem 2 løkker. Slå om, stik
nålen ind i næste maske. Slå om, træk en løkke op. Slå om, træk igennem 2 løkker. Slå om, træk
igennem alle 3 løkker på nålen.
Stgm3sm – 3 stgm sammen (klynge)
Hækles igennem 3 masker:
Slå om, stik nålen igennem masken. Slå om, træk en løkke op. Slå om, træk igennem 2 løkker. (Slå
om, stik nålen gennem næste maske. Slå om, træk en løkke op. Slå om, træk igennem 2 løkker) 2
gange. Slå om, træk igennem alle 4 løkker på nålen. se denne tutorial.
Knop (kn) – 5 ufuldstændige dbstgm sammen
Slå om 2 gange, stik nålen igennem masken. Slå om og træk en løkke op. (Slå om og træk igennem 2
løkker) 2 gange. *Slå om 2 gange, stik nålen igennem samme maske. Slå om, træk en løkke op (Slå
om og træk igennem 2 løkker) 2 gange * Gentag fra * til * 3 gange. Der vil være 6 løkker på nålen.
Slå om og træk igennem alle 6 løkker.
Ananas (an) (puff stitch)
Slå om, stik nålen igennem masken eller om lm-buen, slå om og træk en lang løkke op (slå om og stik
nålen igennem samme maske eller lm-bue, slå om og træk en lang løkke op) 3 gange. Slå om og træk
igennem alle 9 løkker. Luk med 1 lm foroven.
X-stgm – krydsede stgm
Spring 1 m over, stgm i næste m, stgm i masken, der blev sprunget over, idet der hækles henover den
første stgm.
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Stående masker er præcis det samme som almindelige masker, bortset fra at de bliver hæklet ”i
luften” – uden at være hæftet på en tidligere maske. Begynd med en løbeknude og hækl masken som
normalt. Her er instruktioner i stående stangmaske og stående fastmaske.

Hæklefasthed
Motivet vil måle 15 cm ved afslutningen af omgang 13.

Størrelse
42 cm (17”).

Noter
Blomsten i midten af denne firkant har struktur og er en smule hævet over overfladen. Når blomsten
netop er blevet hæklet, buler den meget (på grund af alle reliefmaskerne), men efterhånden som
firkanten vokser, bliver dette mindre synligt. Og ved brug kommer blomsten mere i niveau, men den
vil altid være en smule hævet over firkantens overflade.

Del 1 – Lille firkant
Opskrift

Omg 1 (Farve A)
Begynd med en magisk ring. Heri hækles 5 lm (tæller som første dbstgm + 1 lm). (Dbstgm, 1 lm) 11
gange. Saml med en km i den 4. lm.
Maskeantal: 12 dbstgm, 12 1-lm buer.

Omg 2 (Farve A)
Km i næste 1-lm bue. (1 lm, 1 fm) i samme lm-bue. (4 lm, fm i næste 1-lm bue) 11 gange. 4 lm.
Saml med en km i første fm. Luk af og hæft ender.
Maskeantal: 12 fm, 12 4-lm buer.

Omg 3 (Farve B)
Begynd med en stående stgm i en vilkårlig 4-lm bue. 2 stgm i samme lm-bue. (2 lm, 3 stgm i næste 4lm bue) 11 gange 2 lm. Saml med en km i toppen af den stående stgm.
Maskeantal: 36 stgm, 12 2-lm buer.

Omg 4 (Farve B)
2 lm [tæller ikke som en m]. 2 FRstgm om første stgm i omg 3.
2 FRstgm om hver af næste 2 stgm. 1 lm
(2 FRstgm om hver af næste 3 stgm, 1 lm) 11 gange.
Saml med en km i toppen af den først FRstgm. Luk af og hæft ender.
Maskeantal: 72 FRstgm, 12 1-lm buer.

Omg 5 (Farve A)
Begynd med en stående stgm i en vilkårlig 2-lm bue fra omg 3, idet der hækles OMKRING 1-lm buen
fra omg 4. 2 lm-buerne finder du mellem bladene.
Stgm i samme 2-lm bue. (4 lm, 2 stgm i næste 2-lm bue fra omg 3 OMKRING 1-lm buen fra omg 4) 11
gange. 4 lm.
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Saml med en km i toppen af den stående stgm. Luk af og hæft ender.
Maskeantal: 24 stgm, 12 4-lm buer.

Omg 6 (Farve B)
I denne omgang hækles foran 4 lm-buerne fra omg 5. Der skal ”graves” lidt for at finde den første
FRstgm i hver 6-FRstgm gruppe.
Tip: Del eventuelt omgangen op, så der hækles 12 gange med 6 FRstgm i hver, så du er sikker på ikke
ved et uheld at springe nogen masker over. Der skal være 6 m i hvert blad.
Begynd med en stående FRstgm om første FRstgm i en vilkårlig 6-FRstgm gruppe fra omg 4.
1 FRstgm om hver FRstgm omgangen rundt.
Saml med en km i toppen af første FRstgm.
Maskeantal: 72 FRstgm
Din blomst vil nu bule/bølge, men der er ingen grund til bekymring.

Omg 7 (Farve B)
2 lm (tæller ikke som en m).
(1 FRstgm2sm om de første 2 FRstgm af bladet. FRstgm i næste 2 m, 1 FRstgm2sm, der hækles om
de sidste 2 FRstgm af bladet, 3 lm) 12 gange.
Saml med en km i første FRstgm2sm. Luk af og hæft ender.
Maskeantal: 48 FRstgm, 12 3-lm buer.

Omg 8 (Farve A)
I denne omgang hækles mellem de 2 stgm, som danner hver 2-stgm gruppe i omg 5. Der hækles
OMKRING 3-lm buen fra omg 7 og maskerne fra omg 6 (mellem bladene). Der skal hækles ret stramt
for at sikre, at dine stgm ikke bliver løse
Begynd med en stående stgm mellem 2 vilkårlige stgm fra omg 5 [husk der skal hækles OMKRING
omg 6 og 7]. 1 stgm mellem samme 2 stgm.
(4 lm, 2 stgm mellem næste 2 stgm fra omg 5 [husk at hækle OMKRING omg 6 og 7) 11 gange. 4 lm.
Saml med en km i første stgm. Luk af og hæft ender.
Maskeantal: 24 stgm, 12 4-lm buer.

Omg 9 (Farve B)
Begynd med en stående FRstgm2sm om første 2 m i et vilkårligt blad fra omg 7 [med andre ord:
omkring FRstgm2sm og første FRstgm].
FRstgm2sm om sidste 2 m i bladet. 4 lm. (FRstgm2sm 2 gange i næste blad fra omg 7. 4 lm) 11
gange.
Saml med en km i første FRstgm2sm. Luk af og hæft ender.
Maskeantal: 24 FRstgm, 12 4-lm buer.

Omg 10 (Farve A)
Begynd med stående stgm mellem 2 vilkårlige stgm fra omg 8 [der hækles OMKRING 4-lm buen fra
omg 9]. 4 stgm i samme m. (2 lm, 5 stgm mellem de næste 2 stgm fra omg 8) 11 gange. 2 lm.
Saml med en km i første stgm. Luk af og hæft ender.
Maskeantal: 60 stgm og 12 2-lm buer.
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Omg 11 (Farve B)
Begynd med en stående FRstgm2sm om de sidste 2 m i et vilkårligt blad fra omg 9.
(6 lm, FRstgm2sm om de sidste 2 m i næste blad fra omg 9) 11 gange. 6 lm.
Saml med en km i første FRstgm2sm. Luk af og hæft ender.
Maskeantal: 12 FRstgm2sm, 12 6-lm buer.
På dette tidspunkt vil din blomst bule/bølge temmelig meget. Det jævner sig ud, men forsvinder ikke
helt. Den endelige blomst vil være en smule hævet over firkantens overflade.

Omg 12 (Farve A)
I denne omgang hækles FORAN 6-lm buerne i omg 11.
Begynd med stående hstgm i første stgm i en vilkårlig 5 stgm-gruppe fra omg 10. Hstgm i samme m.
Fm i næste 3 m. 2 hstgm i næste m, [som er sidste stgm i 5-stgm gruppen].
FR3-dbstgm om stgm fra omg 8 til venstre for næste blad [til højre, hvis du er venstrehåndet].
FR3-dbstgm om stgm fra omg 8 til højre for samme blad [til venstre, hvis du er venstrehåndet
Du arbejder faktisk tilbage over dit arbejde, og du er nødt til at folde/vende arbejdet for at gøre det
nemmere at arbejde i den m.
* 2 hstgm i første stgm i næste 5-stgm gruppe fra omg 10. Fm i næste 3 m. 2 hstgm i næste m. FR3dbstgm om stgm fra omg 8 til venstre for næste blad [til højre, hvis du er venstrehåndet]. FR3-dbstgm
om stgm fra omg 8 til højre for samme blad [til venstre, hvis du er venstrehåndet]. *
Gentag fra * til * 10 gange mere.
Saml med en km i første hstgm.
Maskeantal: 108 m (36 fm, 48 hstgm, 24 FR3-dbstgm).

Omg 13 (Farve A)
1 lm og 1 fm i samme m som km [d.v.s. i hstgm efter 2 FR3-dbstgm]. Fm i næste 2 m. (2 fm i næste m,
som er midten af de 3 fm fra omg 12. Sæt maskemarkør i den anden fm, hvis du vil få problemer med
at finde den i næste omgang. Fm i næste 8 m) 11 gange. 2 fm i næste m. Fm i de sidste 5 m.
Saml med en km i første fm.
Maskeantal: 120 fm.

Omg 14 (Farve A)
1 lm og en fm i samme m som km. Fm i næste 4 m, i alt 5 fm.
* Hstgm i næste m. Stgm i næste 2 m. Dbstgm i næste 2 m. 4 lm, spring 4 m over, km i næste m [som
er den anden (markerede) fm i udtagningen i omg 13]. 13 lm, km i samme m for at danne en løkke. 4
lm, spring 4 m over, dbstgm i næste 2 m, stgm i næste 2 m, hstgm i næste m. Fm i næste 11 m. Første
og sidste fm laves i den anden (markerede) fm i udtagningen i omg 13. * Gentag fra * til * 3 gange
mere. Undlad de 5 sidste fm i sidste gentagelse (de er allerede hæklet i begyndelsen af omgangen).
Saml med en km i første fm. Luk af og hæft ender.
Maskeantal: 84 m (44 fm, 8 hstgm, 16 stgm, 16 dbstgm, 8 4-lm buer, 4 13-lm buer).
Se på dit arbejde inden du fortsætter. Blomsterne, der blev dannet af 4 lm- og 13 lm-buerne, er dine
hjørner. Hvert hjørne ligger mellem to blade. Gør de ikke det, må du se arbejdet igennem for at finde,
hvor du har hæklet galt.
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Omg 15 (Farve A)
Begynd med stående hstgm så tæt på midten af en af 13-lm buerne som muligt. (3 fm, 2 lm, 3 fm, 1
hstgm) i samme lm-bue. Første hjørne er hæklet. Flyt maskerne, så de er i midten af 13-lm buen. Du
kan justere senere, hvis det ser lidt skævt ud nu.
* 3 lm, fm i næste 21 m. 3 lm. (1 hstgm, 3 fm, 2 lm, 3 fm, 1 hstgm) i næste 13-lm bue * Gentag fra *
til * 3 gange mere, men undlad sidste hjørne i sidste gentagelse.
Saml med en km i første hstgm. Luk af og hæft ender.
Maskeantal: I alt 116 m (8 hstgm, 108 fm, 8 3-lm buer, 4 2-lm hjørnebuer).
Maskeantal pr. side: 29 m (2 hstgm, 27 fm, 2 3-lm buer).

Omg 16 (Farve B)
Begynd med stående fm i en vilkårlig 2-lm hjørnebue (2 lm, 1 fm) i samme bue. Første hjørne er
hæklet.
* fm i næste 4 m, 3 fm i næste 3-lm bue, fm i næste 21 m, 3 fm i næste 3-lm bue, fm i sidste 4 m [pas
på du ikke kommer til at springe hstgm efter 3-lm buen over]. (1 fm, 2 lm, 1 fm) i næste 2-lm bue *
Gentag fra * til * 3 gange mere, men undlad sidste hjørne i sidste gentagelse.
Saml med en km i første fm.
Maskeantal: 148 fm, 4 2-lm hjørnebuer (37 fm pr. side).

Omg 17 (Farve B)
Km i 2-lm buen. 4 lm (tæller som 1 hstgm, 2 lm). 1 hstgm i samme bue. Første hjørne er hæklet.
spring over første (skjulte) m , 1 hstgm i hver af de næste 36 m. (1 hstgm, 2 lm, 1 hstgm) i næste 2-lm
hjørnebue * Gentag fra * til * 3 gange mere, men undlad sidste hjørne i sidste gentagelse.
Saml med en km i anden lm. Luk af og hæft ender.
Maskeantal: 152 hstgm, 4 2-lm hjørnebuer (38 hstgm pr. side).

Omg 18 (Farve A)
Begynd med stående hstgm i en vilkårlig 2-lm hjørnebue, (1 hstgm, 2 lm, 2 hstgm) i samme bue.
Første hjørne er hæklet.
* 1 BRstgm om hver af de næste
38 m. (2 hstgm, 2 lm, 2 hstgm) i
næste 2-lm hjørnebue. * Gentag
fra * til * 3 gange mere, men
undlad sidste hjørne i sidste
gentagelse.
Saml med en km i første hstgm.
Luk af og hæft ender.
Maskeantal: I alt 168 m og 4 2-lm
hjørnebuer (16 hstgm og 152
BRstgm).
Maskeantal pr. side: 42 m (4
hstgm, 38 BRstgm).
Nu skulle din firkant måle 21 cm
(8,5”)
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Del 2 - Trekanter
Trekanterne hækles én ad gangen, i én farve. Der hækles frem og tilbage, og arbejdet skal vendes ved
afslutningen af hver række.
Når du ser på dine masker, vil toppen af hver maske være EFTER maskestangen, ikke før. For det er
altid bagsiden af den foregående række, som vender imod dig.
Eneste undtagelse er, når du hækler række 19, hvor toppen af hver maske er FØR maskestangen, fordi
det er retsiden af omgang 18, som vender imod dig.
Alle 4 trekanter hækles med Farve C.

Række 19
Hækles fra retsiden.
Begynd med stående stgm3sm [klynge] i de 3 første m på en vilkårlig side. (2 lm. Stgm3sm [klynge] )
13 gange. Vend.
Maskeantal: 14 stgm3sm, 13 2-lm buer.

Række 20
3 lm [tæller som første stgm]. Spring første 2-lm bue over. Stgm i næste klynge [stgm3sm].
(2 stgm i næste 2-lm bue, stgm i næste klynge [Stgm3sm]) 11 gange. Undlad sidste 2-lm bue. Stgm i
sidste klynge. Vend
Maskeantal: 36 stgm.

Række 21
Hvis du har svært ved at se, hvilke løkker, der hører til hvilke masker, kan du markere alle FRdbstgm,
bortset fra første og sidste. Det gør det nemmere at finde dem i næste række.
3 lm [tæller som første stgm]. Spring 2 m over. Stgm i næste m. FRdbstgm om 3. klynge fra række 19.
(Spring næste m fra række 20 over, stgm i næste 2 m. FRdbstgm om næste klynge fra række 19) 9
gange. Der er nu 2 klynger tilbage. Spring 1 m over, stgm i næste m. Spring næste 2 m over. Stgm i
toppen af 3. lm. Vend.
Maskeantal: 22 stgm [inkl. 3 lm i begyndelsen af rækken] og 10 FRdbstgm.

Række 22
3 lm [tæller som første stgm]. Spring næste 2 m over. Stgm i næste 2 m.
(Kn i næste m, det er FRdbstgm. Stgm i næste 2 m) 8 gange. Spring næste 2 m over. Stgm i toppen af
3. lm. Vend.
Maskeantal: 28 - 8 kn, 20 stgm [inkl. 3 lm i begyndelsen af rækken].

Række 23
3 lm [tæller som første stgm]. Spring første 2 m over. Stgm i næste 22 m.
Spring næste 2 m over. Stgm i toppen af 3. lm. Vend.
Maskeantal: 24 stgm [inkl. 3 lm i begyndelsen af rækken].

Række 24
3 lm [tæller som første stgm]. Spring de første 3 m over. Stgm i næste m. Stgm i den sidste af de
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oversprungne masker, idet der hækles HENOVER forrige stgm. [Dette er første X-stgm]. (Spring 1 m
over, stgm i næste m, stgm i den oversprungnde maske, idet der hækles henover den forrige stgm) 8
gange. Spring næste 2 m over. Stgm i toppen af 3. lm. Vend.
Maskeantal: 20 m, heraf 2 stgm [inkl. 3 lm i begyndelsen af rækken] og 9 X-stgm.

Række 25
Husk at ananas skal lukkes med lm. 1 lm efter ananas er en ekstra lm.
3 lm [tæller som første stgm]. Spring første X-stgm over.
( 1 An mellem de 2 stgm i næste X-stgm, 1 lm) 6 gange. Der er nu 2 X-stgm tilbage.
1 An mellem de 2 stgm i næste X-stgm. Spring sidste X-stgm over. Stgm i toppen af 3. lm. Vend.
Maskeantal: 7 An, 2 stgm [inkl. 3 lm i begyndelsen af rækken] og 6 1-lm buer.

Række 26
3 lm [tæller som første stgm]. 2 stgm i hver af de 6 1-lm buer. Stgm i toppen af 3. lm. Vend.
Maskeantal: 14 stgm [inkl. 3 lm i begyndelsen af rækken].

Række 27
3 lm [tæller som første stgm]. Spring de første 3 m over. Stgm i næste 6 m. Spring næste 3 m over.
Stgm i toppen af 3. lm. 1 lm og vend.
Maskeantal: 8 stgm [inkl. 3 lm i begyndelsen af rækken].

Række 28
Instruktionerne mellem parenteserne er ikke direkte spejlinger af hinanden. Det er med fuldt overlæg,
da det giver en pænere afslutning.
Spring 2 m over. (1 kn, 1 stgm, 1 dbstgm) i næste m. 2 lm. (1 dbstgm, 1 kn, 1 stgm) i næste m.
Spring sidste 2 m over. Km i toppen af 3. lm.
Luk af og hæft ender. 2-lm buen er dit nye hjørne.
Du er nu færdig med den ene
trekant. Du skal hækle en mere på
hver side af firkanten fra Del 1.
Herefter vil du have hæklet en ny
firkant.
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Del 3 – Kant
Nu skal der hækles en kant for at gøre firkanten færdig.

Omg 29 (Farve C)
Hækles fra retsiden.
Begynd med en stående fm i en vilkårlig 2-lm hjørnebue. (2 lm, 1 fm) i samme hjørnebue. Første
hjørne er hæklet.
* Fm i de første 3 m. Fm mellem Kn og toppen af række 27 af trekanten. Hækl 3 fm i siden af hver af
de næste 8 rækker. 2 hstgm i siden af klyngen. 1 hstgm i m, som indeholder sidste ben i klyngen. 2
hstgm i næste 2-lm bue fra omg 18.
2 hstgm i siden af næste klynge. 3 fm i siden af hver af de næste 8 rækker. Spring km over. Fm i de
sidste 3 m. (1 fm, 2 lm, 1 fm) i næste 2-lm hjørnebue. * Gentag fra * til * 3 gange mere, men undlad
sidste hjørne i sidste gentagelse. Saml med en km i første fm. Luk af og hæft ender.
Maskeantal pr. side: 64 m [57 fm og 7 hstgm – ekskl. 2-lm hjørnebuer].

Omg 30 (Farve B)
Begynd med en stående stgm i en vilkårlig 2-lm hjørnebue. (1 stgm, 2 lm, 2 stgm) i samme bue.
Første hjørne er hæklet.
* 1 stgm i hver af de næste 64 m. (2 stgm, 2 lm, 2 stgm) i næste 2-lm hjørnebue. * Gentag fra * til * 3
gange mere. Undlad sidste hjørne i sidste gentagelse. Saml med en km i første stgm.
Luk af og hæft ender.
Maskeantal: 272 stgm, 4 2-lm hjørnebuer [68 stgm pr. side].
Din firkant vil nu måle 32 cm (12,5”).

Omg 31 (Farve A)
Begynd med en stående hstgm i en vilkårlig 2-lm hjørnebue. (2 lm, 1 hstgm) i samme bue. Første
hjørne er hæklet.
* BRstgm om hver af de næste 68 m. (1 hstgm, 2 lm, 1 hstgm) i næste 2-lm hjørnebue. *
Gentag fra * til * 3 gange mere. Undlad sidste hjørne i sidste gentagelse. Saml med en km i første
hstgm.
Maskeantal: 280 m og 4 2-lm hjørnebuer [68 stgm og 2 hstgm pr. side].

Omg 32 (Farve A)
Km i næste 2-lm hjørnebue, 3 lm [tæller som første stgm]. (1 stgm, 2 lm, 2 stgm) i samme bue. Første
hjørne er hæklet.
* Spring over første [skjulte] m. Stgm i de næste 2 m (3 lm, spring næste 2 m over, km i næste m. 8
lm og km i samme m, så der dannes en 8-lm løkke. 3 lm, spring næste 2 m over, stgm i næste 5 m) 6
gange. Hver gentagelse hækles over 10 masker.
3 lm, spring næste 2 m over, km i næste m, 8 lm, km i samme m, så der dannes en 8-lm løkke. 3 lm,
spring næste 2 m over. Stgm i sidste 2 m. (2 stgm, 2 lm, 2 stgm) i næste 2-lm hjørnebue. * Gentag fra
* til * 3 gange mere. Undlad sidste hjørne i sidste gentagelse. Saml med en km i toppen af 3. lm.
Maskeantal: pr. side: 38 stgm, 7 8-lm løkker, 14 3-lm buer –ekskl. 2-lm hjørnebuerne).
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Omg 33 (Farve A)
Km i næste m og i næste 2-lm hjørnebue. 3 lm [tæller som første stgm]. (1 stgm, 2 lm, 2 stgm) i
samme 2-lm hjørnebue. Første hjørne er hæklet.
*Stgm i første 4 m. (5 lm, spring de to 3-lm buer og 8-lm løkken over, stgm i næste 5 m) 6 gange. 5
lm, spring de to 3-lm buer og 8-lm løkken over, stgm i de 4 sidste stgm (2 stgm, 2 lm, 2 stgm) i næste
2-lm hjørnebue * Gentag fra * til * 3 gange mere, undlad sidste hjørne i sidste gentagelse. Saml med
en km i toppen af 3. lm.
Maskeantal: pr. side: 42 stgm, 7 5-lm løkker – ekskl. 2-lm hjørnebuerne.

Omg 34 (Farve A)
Km i næste m og i næste 2-lm hjørnebue. 3 lm [tæller som første stgm]. (1 stgm, 2 lm, 2 stgm) i
samme 2-lm hjørnebue. Første hjørne er hæklet.
* Stgm i første m (3 lm, spring næste 2 m over, km i næste m. 8 lm, km i samme m, så der dannes en
8-lm løkke. 3 lm, spring næste 2 m over. Stgm i næste 5-lm bue. Stgm2sm i samme 5-lm bue.
1 stgm omkring 8-lm løkken fra omg 32 og om 5-lm buen. Stgm2sm i samme 5-lm bue. Stgm i samme
5-lm bue) 7 gange.
3 lm, spring næste 2 m over, km i næste m. 8 lm, km i samme m, så der dannes en 8-lm løkke. 3 lm,
spring næste 2 m over. Stgm i sidste m (2 stgm, 2 lm, 2 stgm) i næste 2-lm hjørnebue *.
Gentag fra * til * 3 gange mere, undlad sidste hjørne i sidste gentagelse. Saml med en km i toppen af
3. lm.

Maskeantal: pr. side: 41 stgm, 8 8-lm løkker, 16 3-lm buer –ekskl. 2-lm hjørnebuerne.

Omg 35 (Farve A)
Km i næste m og i næste 2-lm hjørnebue. 3 lm [tæller som første stgm]. (1 stgm, 2 lm, 2 stgm) i
samme 2-lm hjørnebue. Første hjørne er hæklet.
*Stgm i de første 3 m. (5 lm, spring de to 3-lm buer og 8-lm løkken over, stgm i næste 5 m) 7 gange. 5
lm, spring de to 3-lm buer og 8-lm løkken over, stgm i de næste 3 m. (2 stgm, 2 lm, 2 stgm) i næste 2lm hjørnebue *.
Gentag fra * til * 3 gange mere, undlad sidste hjørne i sidste gentagelse. Saml med en km i toppen af
3. lm.
Maskeantal: pr. side: 45 stgm, 8 5-lm buer – ekskl. 2-lm hjørnebuerne.

Omg 36 (Farve A)
Km i næste m og i næste 2-lm hjørnebue. (1 lm, 1 fm, 2 lm, 1 fm) i samme 2-lm hjørnebue. Dette er
første hjørne.
Spring over første [skjulte] m, fm i næste 4 m. (2 fm i næste 5-lm bue, 1 fm omkring 8-lm løkken fra
omg 34 og om 5-lm buen. 2 fm i samme 5-lm bue. Fm i næste 5 stgm) 7 gange. 2 fm i sidste 5-lm
bue.
1 fm omkring 8-lm løkken fra omg 34 og om 5-lm buen. 2 fm i samme 5-lm bue. Fm i sidste 5 m. (1
fm, 2 lm, 1 fm) i næste 2-lm hjørnebue *
Gentag fra * til * 3 gange mere, undlad sidste hjørne i sidste gentagelse. Saml med en km i toppen af
første fm. Luk af og hæft ender.
Maskeantal: 344 fm, 4 2-lm hjørnebuer – 86 fm pr. side.
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Din firkant skal nu være 42 cm (17”).
Tak fordi du har valgt at hækle denne firkant. Hvis du vil dele dit færdige arbejde, eller hvis du har
spørgsmål eller feedback, kan du finde mig her:
Website: http://www.lookatwhatimade.net/
Instagram: http://instagram.com/barbertondaisy
Facebook: www.facebook.com/lookatwhatimade
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