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Denne opskrift blev designet specielt til 2016 CAL-Crochet A Long Anniversary CAL, 
“Friends Around the World” og må ikke udgives eller sælges uden designerens 

tilladelse. 
 

En firkant på 30,5 cm (12”), hæklet med en unik luftmaske-snoningsteknik. 
 

 
 
 
Materialer: 
Worsted weight garn i to farver. 
6 mm/I hæklenål 
Stoppenål 
Maskemarkører 
 
Tips: 

● Designet på denne firkant kommer bedst til udtryk med to farver.  
● Når du snor lm-buerne, skal du trække fra bagsiden til forsiden. 
● Der er ingen grund til at klippe garnet ved farveskift; lad det følge arbejdet 

langs siden af firkanten uden at stramme det. 
● Hver række begynder med 5 lm, første lm er vende-lm, de næste 4 danner 

den første 4-lm bue. 
 
 
 



Række 1:  41 lm. 
 
Række 2:  Fm i 9. lm fra nålen, *4 lm, spring 3 lm over, fm i næste (4.) lm*, rækken 
ud, vend. 
 
Række 3:  Tilføj den anden farve med km, 5 lm, *fjern løkken fra nålen, arbejd 
bagfra, sno de 5 luftmasker du lige hæklet under og omkring 4-lm buen fra forrige 
række, sæt nålen i løkken igen og stram den, fm i fm fra forrige række, 4 lm* rækken 
ud, slut med fm i 4. lm i sidste 4-lm bue, vend. 
 
Række 4:  5 lm, fm i fm fra forrige række, 4 lm, fm i næste fm* rækken ud, slut med 
fm i 4. lm i sidste 4-lm bue, vend. 
 
Række 5 til 35:  Skift farve, gentag række 3 og 4 indtil du har 35 rækker. Klip garnet 
hvis du ønsker en anden farve til kanten. 
 
Række 36:  4 lm, fm i fm fra forrige række, *3 lm, fm i næste fm* rækken ud, slut 
med fm i 4. lm i sidste 4-lm bue. 
 
Kant Række 1:  Fm i alle m, 2 lm i hvert hjørne. Vær opmærksom på, at du skal 
slutte med 36 m langs siderne. Klip garnet og skift farve, hvis du ønsker dette. 
 
Kant Række 2:  Fm omkring hele firkanten, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i hvert hjørne. 38 m 
pr. side.  
 
Note:  Tilføj endnu en omgang fm eller stgm til kanten for at opnå den ønskede 
størrelse på firkanten. 
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