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Denne opskrift blev designet til 2018 CAL‐Crochet A Long CAL, “Friends Around the World” og må ikke sælges 
eller deles uden designerens tilladelse. 

 

 
 

Materialer:	
	
Worsted weight garn (Jeg brugte Lion Brand Vanna’s Choice) 
H/5mm hæklenål 
Maskemarkører 
Stoppenål 
 
Endelig	størrelse:   12” (30,5 cm) firkant 
 
	
	
	
	



Forkortelser:			
	
km  kædemaske 
lm  luftmaske 
fm  fastmaske 
hstgm  halv stangmaske 
stgm  stangmaske 
dbstgm  dobbelt stangmaske 
beg  begyndende 
Specielle	Masker:		
	
stgm3smkl	–	3	stangmasker	sammen	klynge:  (slå om, indsæt nålen i angivne maske, slå om og træk en 
løkke op, slå om og træk igennem 2 løkker) tre gange; slå om, træk igennem alle løkker på nålen 
 
begstgm3smkl		‐	begyndende	3	stangmasker	sammen	klynge:  2 lm,  (slå om og indsæt nålen i angivne 
maske, slå om og træk en løkke op, slå om og træk igennem 2 løkker) to gange; slå om, træk igennem alle 
løkker på nålen 

Stående	fastmaske:  Lav en løbeknude og indsæt nålen i angivne maske, slå om og træk en løkke op, slå 
om og træk igennem to løkker 

Stående	stangmaske:  Lav en løbeknude, slå om og indsæt nålen i angivne maske, slå om og træk en 
løkke op, slå om og træk igennem to løkker, slå om og træk igennem to løkker 
 
Bladmaske:  3 lm, hstgm i anden lm,  km i tredje lm 
 

TIP!	

Designet	tager	sig	bedst	ud	hvis:	

Omgang	1	til	5	hækles	i	samme	farve	og	omgang	6	hækles	i	en	kontrastfarve	

Omgang	8	og	9	hækles	i	kontrastfarver	

Omgang	12	og	13	hækles	i	kontrastfarver	

Omgang	15	og	16	hækles	i	kontrastfarver	

Vælger	du	at	bruge	mange	farver,	anbefales	det	at	begynde	omgangene	med	enten	en	stående	
fm	eller	stående	stgm	fremfor	begyndende	luftmasker	

1	lm	tæller	ikke	som	en	maske	i	hele	opskriften	og	første	maske	efter	begyndende	1	lm	hækles	i	
samme	maske	som	1	lm	

	
3	lm	i	begyndelsen	af	en	omgang	tæller	som	en	stgm	og	næste	maske	hækles	i	næste	maske	i	forrige	

omgang	med	mindre	andet	er	angivet	
	
5	lm	i	begyndelsen	af	en	omgang	tæller	som	stgm	og	2	lm	og	næste	maske	hækles	i	næste	maske	på	

forrige	omgang	medmindre	andet	er	angivet		



Begynd med Magisk	ring		
 
Omgang	1:  1 lm, 8 fm, saml med km i første fm, træk i garnenden for at lukke den magiske ring. (8 fm) 
	
Omgang	2: *Bladmaske, spring næste m over, km i forreste maskeled på næste m fra omgang 1 (blad 
lavet)* 4 gange, saml med km i første lm i første blad. (4 blade) 
	
Omgang	3:  *Bladmaske, km i bagerste maskeled på næste m fra omgang 1 (blad lavet)* 8 gange, saml 
med km i første lm i første blad. (8 blade) 
 
Omgang	4: *2 lm, km i bagerste maskeled på km imellem blade i omgang 3* 8 gange, saml med km i 
bunden af 2 lm. (8 km, 8 2-lm buer) 

 
Omgang	5:  Km i 2-lm buen, 3 lm, 3 stgm i samme 2-lm bue, *1 lm, 4 stgm i næste 2-lm bue* 7 gange, 1 lm, 
saml med km i toppen af 3 lm. Klip garnet og hæft ender hvis du skifter farve. (32 stgm, 8 1-lm buer) 
 
Omgang	6: Ved farveskift, tilføj garnet i første stgm i en vilkårlig 4-stgm gruppe, ellers fortsæt med 
samme farve som følger. 1 lm, 4 fm, *hækl foran arbejdet, dbstgm i km i omgang 4, 4 fm* 7 gange, dbstgm 
i km i omgang 4, saml med km i første fm. Klip garnet og hæft ender hvis du skifter farve. (32 fm, 8 
dbstgm) 
 
Omgang	7: Ved farveskift, tilføj garnet i første fm i en vilkårlig 4-fm gruppe, ellers fortsæt med samme 
farve som følger. Beg stgm3smkl, *2 lm, spring næste m over, stgm3smkl* 19 gange, 2 lm, spring næste m 
over, saml med km i toppen af beg stgm3smkl. Klip garnet og hæft ender hvis du skifter farve. (20 
stgm3smkl, 20 2-lm buer) Sæt en maskemarkør i hver af de 4 stgm3smkl hæklet i dbstgm i omgang 6. 
 
Omgang	8: Ved farveskift, tilføj garnet i en vilkårlig 2-lm bue, ellers km i 2-lm buen, 3 lm, 2 stgm i samme 
2-lm bue, *3 stgm i næste 2-lm bue* 19 gange, saml med km i toppen af 3 lm. Klip garnet og hæft ender, 
også hvis du ikke skifter farve. (60 stgm) 
 
Omgang	9: Tilføj garnet i første stgm i en 3-stgm gruppe før en vilkårlig markeret m. 1 lm, *3 fm, hækl 
foran arbejdet, dbstgm i stgm3smkl, flyt maskemarkøren op i denne maske, hvis den var markeret i 
forrige omgang* 20 gange, saml med km i første fm. (60 fm, 20 dbstgm) 
 
Vi laver den nu til en firkant hvor der hækles på 4 sider. 
 

TIP!	
	

De	markerede	m	er	hjørnerne	med	19	m	imellem	hver.	
	
Omgang	10:		3 lm (tæller som stgm), 2 dbstgm, *(2 dbstgm, 2 lm, 2 dbstgm) i markeret m, 2 dbstgm, 2 
stgm, 4 hstgm, 3 fm, 4 hstgm, 2 stgm, 2 dbstgm* 4 gange, undlad stgm og 2 dbstgm i sidste gentagelse, 
saml med km i toppen af 3 lm. (Pr. side: 8 dbstgm, 4 stgm, 8 hstgm, 3 fm, 2-lm bue. Ialt: 32 dbstgm, 16 
stgm, 32 hstgm, 12 fm, 4 2-lm buer) 

 
Omgang	11: 1 lm, 5 fm, *(fm, 2 lm, fm) i hjørnebuen, 23 fm* 4 gange, undlad sidste 5 fm i sidste 
gentagelse, saml med km i første fm. Klip garnet og hæft ender efter denne omgang, så de følgende 
omgange kan begyndes i hjørnebuen hver gang. (Pr. side: 25 fm, 2-lm bue. Ialt: 100 fm, 4 2-lm buer) 
	



Omgang	12: Tilføj garnet i en vilkårlig hjørnebue. 1 lm, *(fm, 2 lm, fm) i hjørnebuen, (1 lm, spring næste 
m over, fm) 12 gange, 1 lm, spring næste m over* 4 gange, saml med km i første fm. Klip garnet og hæft 
ender hvis du skifter farve. (Pr. side: 14 fm, 13 1-lm buer, 2-lm bue. Ialt: 56 fm, 52 1-lm buer, 4 2-lm buer) 

 
Omgang	13: Ved farveskift, tilføj garnet i en vilkårlig hjørnebue, ellers km til hjørnebuen. 1 lm, *(fm, 2 lm, 
fm) i hjørnebuen, (km i næste m, hækl foran arbejdet, stgm i oversprungne m i omgang 11) 13 gange, km i 
næste m* 4 gange, saml med km i første fm. (Pr. side: 13 stgm, 14 km, 2 fm, 2-lm bue. Ialt: 52 stgm, 56 km, 
8 fm, 4 2-lm buer) 

 
Omgang	14: Km til hjørnebuen. 5 lm, stgm i samme hjørnebue, 29 stgm, *(stgm, 2 lm, stgm) i hjørnebuen, 
29 stgm* 3 gange, saml med km i 3. lm af de første 5 lm. Klip garnet og hæft ender hvis du skifter farve. 
(Pr. side: 31 stgm, 2-lm bue. Ialt: 124 stgm, 4 2-lm buer) 
 
Omgang	15: Km til hjørnebuen. 1 lm, *(fm, 2 lm, fm) i hjørnebuen, (1 lm, spring næste m over, fm) 15 
gange, 1 lm, spring næste m over)* 4 gange, saml med km i første fm. Klip garnet og hæft ender hvis du 
skifter farve. (Pr. side: 17 fm, 16 1-lm buer, 2-lm bue. Ialt: 68 m, 64 1-lm buer, 4 2-lm buer) 

 
Omgang	16: Ved farveskift, tilføj garnet i en vilkårlig hjørnebue, ellers km til hjørnebuen. 1 lm, *(fm, 2 lm, 
fm) i hjørnebuen, (km i næste m, stgm i oversprungne m i omgang 14) 16 gange, km i næste m* 4 gange, 
saml med km i første fm. (Pr. side: 16 stgm, 17 km, 2 fm, 2-lm bue. Ialt: 64 m, 68 km, 8 fm, 4 2-lm buer) 

 
Omgang	17: Km til hjørnebuen, 5 lm, stgm i samme hjørnebue, 35 stgm, *(stgm, 2 lm, stgm) i hjørnebuen, 
35 stgm* 3 gange, saml med km i 3. lm af de første 5 lm. (Pr. side: 37 stgm, 2-lm bue. Ialt: 148 stgm, 4 2-lm 
buer) 

 
Omgang	18: Km til hjørnebuen, 1 lm, *3 hstgm i hjørnebuen, 37 hstgm* 4 gange, saml med km i første 
hstgm. (Pr. side: 39 hstgm plus 1 hstgm som hjørne. Ialt: 160 hstgm) 
 
Klip garnet og hæft alle ender 
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