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Forkortelser 
M, m Maske/r Fm Fastmaske Bml Bagerste maskeled 

O Omgang Hstgm Halv stangmaske Fml Forreste maskeled 

Lm Luftmaske Stgm Stangmaske BR Bagom relief 

Km Kædemaske Dbstg
m 

Dobbelt stangmaske FR Forom relief 

Slo 
Spo   

Slå om 
Spring over 

3-
dbstg
m 

Tredobbelt 
stangmaske 

Ml Mellemrum 
 

 
Hints: Er skrevet i kursiv og med lilla farve, de er der for at hjælpe samt guide dig, og 
forhåbentlig gøre det lidt nemmere, særligt for begyndere.  

Referencer til billeder er [B] med relevant billede nummer. 
 
* * Gentag instruktioner mellem asterisks det antal gange der er angivet.  
    Dette er normalt en gentagelse for en hel side og vil bestå af flere instruktioner. 
 
() eller ( ) Gentag instruktioner mellem parenteser det antal gange der er angivet.  
    Her vil være færre gentagelser. 
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Specielle Masker 
 
Stjernemaske: Forklares i omgang 50 og 51. 
		
43. Lang side: *Begynd med stående fm i 6. fm efter den markerede m O34 [den 
markerede m tælles ikke med] [B1], fm i næste m,  
BRfm omkring næste 20 m, BRhstgm omkring næste 10 m, BRstgm omkring næste 10 
m, BRdbstgm omkring næste 7 m, 
Kort side: BRdbstgm omkring den markerede m [sæt markør i denne m],  
BRstgm omkring næste 3 m, BRhstgm omkring næste 83 m, BRstgm omkring næste 3 
m, BRdbstgm omkring markeret m [sæt markør i denne m], [B2] 
Lang side: BRdbstgm omkring næste 7 m, BRstgm omkring næste 10 m, BRhstgm 
omkring næste 10 m, BRfm omkring næste 20 m, fm i næste 2 m O34, klip garnet og 
hæft ender. *[B3] 
Gentag fra * til * 2 gange. 
Maskeantal: Lang side: 4 fm, 40 BRfm, 20 BRhstgm, 20 BRstgm, 14 BRdbstgm.  
Kort side: 83 BRhstgm, 6 BRstgm, 2 BRdbstgm.  

44. Lang side: *Begynd med stående fm i 4. m efter markeret m O34 [den markerede m 
tælles ikke med ] [B1], hstgm i næste m, fm i næste 10 m, hstgm i næste 10 m, stgm i 
næste 12 m, dbstgm i næste 17 m, 
Kort side: I markeret m (dbstgm, 2 stgm) [sæt markør i dbstgm], stgm i næste m, 
hstgm i næste 87 m, stgm i næste m, i markeret m (2 stgm, dbstgm) [sæt markør i 
dbstgm], [B2] 
Lang side: Dbstgm i næste 17 m, stgm i næste 12 m, hstgm i næste 10 m, fm i næste 10 
m, hstgm i næste m O34, fm i næste m, klip garnet og hæft ender. *[B3] 
Gentag fra * til * 2 gange. 
Maskeantal: Kort side: 87 hstgm, 6 stgm, 2 dbstgm. 
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Lang side: 22 fm, 22 hstgm, 24 stgm, 34 dbstgm.  

 
45. Lang side: *Begynd med stående fm i 2. m efter markeret m O34 [den markerede m 
tælles ikke med] [B1], fm i næste m,  
BRfm omkring næste 20 m, BRhstgm omkring næste 10 m, BRstgm omkring næste 21 
m, 
Kort side: BRstgm omkring markeret m [sæt markør i denne m],  
BRhstgm omkring næste m, BRfm omkring næste 91 m, BRhstgm omkring næste m, 
BRstgm omkring markeret m [sæt markør i denne m], [B2] 
Lang side: BRstgm omkring næste 21 m, BRhstgm omkring næste 10 m, BRfm omkring 
næste 20 m, fm i næste 2 m O34, klip garnet og hæft ender. *[B3] 
Gentag fra * til * 2 gange. 
Maskeantal: Kort side: 91 BRfm, 2 BRhstgm, 2 BRstgm.  
Lang side: 4 fm, 40 BRfm, 20 BRhstgm, 42 BRstgm.  
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46. Begynd med stående hstgm i m FØR markeret m O34, [B1] 
Lang side: *Hstgm i markeret m O34 og markeret m O30 [B2], hstgm i næste m O34, fm i 
næste 53 m, 
Kort side: I markeret m (2 hstgm, stgm, 2 hstgm) [sæt markør i stgm], fm i næste 93 m, i 
markeret m (2 hstgm, stgm, 2 hstgm) [sæt markør i stgm], [B3] 
Lang side: Fm i næste 53 m, hstgm i næste m O34. * [B4] 
Gentag fra * til * 2 gange, undlad sidste hstgm. 
Saml med km i stående hstgm. 
Maskeantal: Lang side: 106 fm, 7 hstgm.  
Kort side: 93 fm, 4 hstgm, plus 2 hjørne-stgm.  
 

 
47. 3 lm [tæller som stgm] [B1], stgm i næste 2 m, [B2,3] 
Lang side: *Hstgm i næste 55 m,  
 
Kort side: I markeret hjørne-stgm (2 hstgm, 2 lm, 2 hstgm), fm i næste 97 m, i markeret 
hjørne-stgm (2 hstgm, 2 lm, 2 hstgm), 
 
Lang side: Hstgm i næste 55 m, stgm i næste 3 m. *[B4] 
 
Gentag fra * til * 2 gange, undlad sidste 3 stgm. 
Saml i toppen af 3 lm, klip garnet og hæft ender. 
Maskeantal: Lang side: 114 hstgm, 3 stgm.  
Kort side: 97 fm, 4 hstgm, plus 2 2-lm hjørnebuer.  
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Hint: Husk den 1. m efter hvert hjørne. 
48. Begynd med stående stgm i sidste m før 2-lm hjørnebue for enden af en vilkårlig 
kort side, [B1] 
Lang side: *I 2-lm hjørnebuen (2 stgm, 2 lm, 2 stgm) [B2], stgm i næste 117 m,  
 
Kort side: I 2-lm hjørnebuen (2 stgm, 2 lm, 2 stgm), stgm i næste 101 m. *[B3] 
 
Gentag fra * til * 2 gange, undlad sidste stgm. 
Saml med km i stående stgm. 
Maskeantal: Lang side: 121 stgm, plus 1 2-lm hjørnebue. 
Kort side: 105 stgm, plus 1 2-lm hjørnebue.  
 

 
 
 
 
49. 3 lm [tæller som dc] [B1], stgm i næste 2 m. 
 
Lang side: *I 2-lm hjørnebuen (2 stgm, 2 lm, 2 stgm) [B2], stgm i næste 121 m, 
 
Kort side: I 2-lm hjørnebuen (2 stgm, 2 lm, 2 stgm), stgm i næste 105 m. *[B3] 
 
Gentag fra * til * 2 gange, undlad sidste stgm. 
Saml i toppen af 3 lm, klip garnet og hæft ender. 
Maskeantal: Lang side: 125 stgm, plus 1 2-lm hjørnebue. 
Kort side: 109 stgm, plus 1 2-lm hjørnebue.  
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Stjernemasken er en variation af den traditionelle Marguerit-maske, som har 3 spyd 
eller 5 spyds Marguerit som har 5 gentagelser. Normalt hækles 2. række med fm, men 
hstgm giver en smuk stjerne-form til masken. 
 
 
Hint: Stjernemasken hækles over 2 omgange, 1. omgang hækles på retsiden og 2. 
omgang på vrangsiden. 
 
 
Hint: “Øjet” der formes af 1 lm i den begyndende stjernemaske bruges kun i starten af 
den begyndende stjernemaske, der skal ikke hækles i den i den efterfølgende omgang. 
 
 
 
50. Kort side: [Begyndende stjernemaske] Begynd med stående *hstgm i 2-lm 
hjørnebuen for enden af en vilkårlig lang side, 1 lm som former “øjet” [B1], indsæt nålen i 
øjet og træk en løkke op, gentag i bunden af hstgm-stangen, i 2-lm hjørnebuen og i de 
næste 2 m. [B2] 
Du har nu 6 løkker på nålen, slo og træk igennem alle 6 løkker. 1 lm for at lukke masken 
og forme stjernens “øje”. [B3] 
 
 
(Indsæt nålen i “øjet” på forrige stjernemaske og træk en løkke op, gentag i sidste 
spyd på stjernen, i samme m i O49 som sidste spyd på forrige stjerne er hæklet i, [6 
løkker på nålen], slo og træk igennem alle 6 løkker, 1 lm for at lukke) [B4,5] 54 gange, 
[stjernens sidste løkke hækles i 2-lm hjørnebuen], [B6] 
i 2-lm hjørnebuen (hstgm, 1 lm) sæt markør i 1-lm buen, [B7,8] 
 
Lang side: Lav begyndende stjernemaske som starter i 2-lm hjørnebuen, lav yderligere 
62 stjernemasker [sidste stjernes sidste løkke hækles i 2-lm hjørnebúen], 
i 2-lm hjørnebuen (hstgm, 1 lm) sæt markør i 1-lm buen. *[B9] 
 
Gentag fra * til * 2 gange. 
Saml med km i stående hstgm. 
Maskeantal: Kort side: 55 stjernemasker, plus hjørnegruppe à hstgm, 1-lm. 
Lang side: 63 stjernemasker, plus hjørnegruppe á hstgm, 1-lm. 
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Originalt Design af Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2018 ♥ Alle Rettigheder Forbeholdes. 
 

51.  Stjernemaske fortsat. 1 lm, VEND, vrangsiden mod dig. [B1] 
 
Lang side: *I 1-lm hjørnebuen (hstgm, 2 lm, hstgm) [B2], spo hstgm, 2 hstgm i “øjet” af 
næste 63 stjernemasker, spo sidste hstgm, [B3] 
Kort side: I 1-lm hjørnebuen (hstgm, 2 lm, hstgm), spo hstgm, 2 hstgm i “øjet” af næste 
55 stjernemasker, spo sidste hstgm. * [B4] 
 
Gentag fra * til * 2 gange. 
Saml i 1. hstgm, klip garnet og hæft ender.  
Maskeantal: Kort side: 112 hstgm, plus 1 2-lm hjørnebue. 
Lang side:  128 hstgm, plus 1 2-lm hjørnebue.  
 
Hint: Husk at hæfte enderne på vrangsiden af arbejdet.Vend så retsiden er imod dig. 

 
 
 
 
Hint: Husk, da du har hæklet på vrangsiden er løkkerne nu efter maske-stangen og 
ikke før som normalt. 
 
 
52. Begynd med stående stgm i sidste m på en vilkårlig kort side, [B1] 
Lang side: *I 2-lm hjørnebuen (2 stgm, 2 lm, 2 stgm), stgm i næste 128 m, [B2,3] 
Kort side: I 2-lm hjørnebuen (2 stgm, 2 lm, 2 stgm) stgm i næste 112 m. *[B4,5] 
Gentag fra * til * 2 gange, undlad sidste stgm. 
Saml med km i stående stgm. 
Maskeantal: Lang side: 132 stgm, plus 1 2-lm hjørnebue. 
Kort side: 116 stgm, plus 1 2-lm hjørnebue.  
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53. 3 lm [tæller som stgm] [B1], stgm i næste 2 m. 
Lang side: *I 2-lm hjørnebuen (2 stgm, 2 lm, 2 stgm), spo 1 m[B2], stgm i næste 131 m,  
 
Kort side: I 2-lm hjørnebuen (2 stgm, 2 lm, 2 stgm), spo 1 m, stgm i næste 115 m. *[B3] 
 
Gentag fra * til * 2 gange, undlad sidste 3 stgm. 
Saml i toppen af 3 lm, klip garnet og hæft ender. 
Maskeantal: Lang side: 135 stgm, plus 1 2-lm hjørnebue. 
Kort side: 119 stgm, plus 1 2-lm hjørnebue.  
 

 
 
 
Slut på del 3, hæft alle ender. 
 
Ca. størrelse: 
Double Knitting 4mm G nål:  
Kort side:  29 inches/74cm 
Lang side:    34 inches/86cm 
 
Aran  5.5mm nål:  
Kort side:  34 inches/86.5cm 
Lang side:   37 inches/94cm 
 
Slut på del 3 


