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Whispers from the Past 

 

Copyright:  Helen Shrimpton, 2016.   

Alle rettigheder forbeholdes. 

Af:  Helen på www.crystalsandcrochet.com 

 

Del 6  

Ende-panelerne 

Lav 4 

 

 

 

Forkortelser 

M Maske(r) Fm Fastmaske 4-dbstgm 4-dobbelt stangmaske 

Omg Omgang Hstgm Halv stangmaske Bml Bagerste maskeled 

Lm Luftmaske Stgm Stangmaske FR Forom relief 

Km Kædemaske  Dbstgm Dobbelt stangmaske BR Bagom relief 

  3-dbstgm 3-dobbelt stangmaske   

 

[ ]Hints: Er skrevet i kursiv og med lilla farve, de er der for at hjælpe samt guide dig, og 

forhåbentlig gøre det lidt nemmere, især for begyndere. 

Referencer til billeder er [B] med relevant billede nummer. 

 

* * Gentag instruktionerne mellem stjernerne, det antal gange der er angivet. Dette er normalt 

en gentagelse for en hel side og vil bestå af flere instruktioner. 

() Gentag instruktioner mellem parenteserne, det antal gange der er angivet. Her vil der være 

færre gentagelser. 

 

Denne del hækles i rækker. 

 

http://www.crystalsandcrochet.com/
http://www.crystalsandcrochet.com/
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Du kan vælge at begynde hver række med et antal luftmasker som den første maske, eller du 

kan vælge at bruge stående eller begyndende masker. 

 

Hvis du begynder med luftmasker, skal du huske, at den følgende rækkes sidste maske hækles 

i 3. luftmaske (stgm-rækker) eller i 4. luftmaske (dbstgm-rækker). 

 

Hvis du, som mig, foretrækker ikke at have så mange ender der skal hæftes, kan du bruge en 

magisk knude når du tilføjer nye farver i begyndelsen af en række samt bruge 3 lm (stgm) 

eller 4 lm (dbstgm) i stedet for den stående maske. 

1. 52 lm, arbejd kun i bagerste maskeled, stgm i 4. løkke fra nålen [B1] og i næste 48 løkker 

[første 3 lm tæller som stgm]. 

Maskeantal: 50 stgm. 
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Hint: Begynd rækken med lm [B1a, 2a] eller med begyndende stgm [B1b, 2b]. 

Sørg for at sidste stgm hækles i toppen af 3 lm så siderne bliver lige. Hvid pil indikerer toppen 

af 3 lm. [B3,4]. 

 

2. Vend arbejdet: 3 lm [tæller som første stgm], stgm i næste 49 m. 

Klip garnet og hæft ender. 

Maskeantal: 50 stgm. 
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3. Vend arbejdet: Begynd med stående dbstgm i første m [B1], (2 lm, spring 1 m over, fm i 

næste m, 2 lm, spring 1 m over, dbstgm i næste m) 12 gange, 2 lm, fm i toppen af 3 lm. 

Maskeantal: 13 fm, 13 dbstgm, 25 2-lm buer. 

 

4. Vend arbejdet: 5 lm [tæller som dbstgm, 1 lm], (fm i næste dbstgm [B2], 1 lm, dbstgm i 

næste fm, 1 lm) 12 gange, fm i dbstgm. 

Maskeantal: 13 fm, 13 dbstgm, 25 1-lm buer. 
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5. Vend arbejdet: 6 lm [tæller som dbstgm, 2 lm], (fm i næste dbstgm, 2 lm, dbstgm i næste 

fm, 2 lm) 12 gange, fm i 4. lm af 5 lm. 

Maskeantal: 13 fm, 13 dbstgm, 25 2-lm buer. 

 

6. Vend arbejdet: 5 lm [tæller som dbstgm, 1 lm], (fm i næste dbstgm, 1 lm, dbstgm i næste 

fm, 1 lm) 12 gange, fm i 4. lm af 6 lm. 

Klip garnet og hæft ender. 

Maskeantal: 13 fm, 13 dbstgm, 25 1-lm buer. 

 

 

 



Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2016 ♥ All Rights Reserved. 

 

7. Vend arbejdet: Begynd med stående stgm i fm, (stgm i 1-lm buen, stgm i næste m) 24 

gange, stgm i 4. lm af 5 lm. 

Maskeantal: 50 stgm. 

 

8. Vend arbejdet: 3 lm [tæller som stgm], stgm i næste 49 m. 

Klip garnet og hæft ender. 

Maskeantal: 50 stgm. 

 

Gentag række 3-8 to gange mere, så du har 20 rækker i alt. 
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Blok/udspænd panelerne til samme højde som Eileen firkanterne. 

 

Cirka størrelse: 

Double knit med 4 mm nål – 23 cm (9”)  

Aran med 5,5 mm nål – 28 cm (11”) 

 

Sæt en maskemarkør i første og sidste m i toppen og bunden af panelet. Dette vil hjælpe dig 

senere. 

 

Saml 1 panel til hver side af Eileen firkanten. 

Med madrassting gennem bagerste maskeled samles firkant til siderne af panelet. 

 

Begynd i toppen af m i panelet og 2-lm hjørnet i firkanten så kanten bliver lige. [B1,2], 

 

Hver m i firkanten matches med: 2 m pr. stgm, 1 m pr. fm, 3 m pr. dbstgm. 
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SAML IKKE MED HOVEDDELEN. 

Del 7 

Side-panelerne 

Lav 4 

 

Hækles som ende-panelerne, bare lidt længere. 

 

1. 76 lm, arbejd i bagerste maskeled, stgm i 4. løkke fra nålen, stgm i næste 72 løkker [første 3 

lm tæller som stgm].  

Maskeantal: 74 stgm. 

 

2. Vend arbejdet: 3 lm [tæller som stgm], stgm i næste 73 m. 

Klip garnet og hæft ender. 

Maskeantal: 74 stgm. 

 

3. Vend arbejdet: Begynd med stående dbstgm i første m, (2 lm, spring 1 m over, fm i næste 

m, 2 lm, spring 1 m over, dbstgm i næste m) 18 gange, 2 lm, fm i toppen af 3 lm. 

Maskeantal: 19 fm, 19 dbstgm, 37 2-lm buer. 
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4. Vend arbejdet: 5 lm [tæller som dbstgm, 1 lm], (fm i næste dbstgm, 1 lm, dbstgm i næste 

fm, 1 lm) 18 gange, fm i dbstgm. 

Maskeantal: 19 fm, 19 dbstgm, 37 1-lm buer. 

 

5. Vend arbejdet: 6 lm [tæller som dbstgm, 2 lm], (fm i næste dbstgm, 2 lm, dbstgm i næste 

fm, 2 lm) 18 gange, fm i 4. lm af 5 lm. 

Maskeantal: 19 fm, 19 dbstgm, 37 2-lm buer. 

 

6. Vend arbejdet: 5 lm [tæller som dbstgm, 1 lm], (fm i næste dbstgm, 1 lm, dbstgm i næste 

fm, 1 lm) 18 gange, fm i 4. lm af 6 lm.  

Klip garnet og hæft ender. 

Maskeantal: 19 fm, 19 dbstgm, 37 1-lm buer. 

 

7. Vend arbejdet: Begynd med stående stgm i fm, (stgm i 1-lm buen, stgm i næste m) 36 

gange, stgm i 4. lm af 5 lm.  

Maskeantal: 74 stgm. 

 

8. Vend arbejdet: 3 lm eller begyndende stgm, stgm i næste 73 m. 

Klip garnet og hæft ender. 

Maskeantal: 74 stgm. 

 

Gentag række 3-8 to gange mere, så du har 20 rækker i alt. 

 

Blok/udspænd panelerne til samme højde som Eileen firkanterne. 

Cirka størrelse: 

Double knit med 4 mm nål – 23 cm (9”)  

Aran med 5,5 mm nål – 28 cm (11”)  

 

Sæt en maskemarkør i første og sidste m i toppen og bunden af panelet. Dette vil hjælpe dig 

senere. 

 

Med madrassting, saml som i del 6. 

Saml 1 panel til hver side af Eileen firkanten. 
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SAML IKKE MED HOVEDDELEN. 

 

 

 

Slut på del 6 og 7. 

 

♥  Husk venligst, at dette er mit design og derved hører under copyright-loven. 

Du må linke til min hjemmeside eller Ravelry-side, du må printe PDF-filen til eget brug, men ikke 

ændre eller dele på nogen måde. 

Respekter mig, som jeg respekterer dig. ♥ 

 

 

 

 

Love 

Helen x  

 


