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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 Dbstgm Dobbelt 
stangmaske 

FR Forom relief 

Slo 
Spo   

Slå om 
Spring over 

3-dbstgm 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 
 
Picot-dbstgm: Lav dbstgm som vanligt, 3 lm, indsæt nålen gennem forreste maskeled 
og side-løkken af m, 3 løkker på nålen, slo og træk igennem alle 3 løkker for at samle m. 
 
Stgm4sm: Slo, indsæt nålen i angivne m, slo og træk en en løkke op, 3 løkker på nålen, 
slo og træk igennem 2 løkker, gentag i de næste 3 m. Slo og træk igennem alle 5 løkker. 
 
Dbstgm2sm: Slo 2 gange, indsæt nålen i angivne m og træk en løkke op, 4 løkker på 
nålen, slo og træk igennem 2 løkker 2 gange, 2 løkker på nålen. Gentag i næste m, 3 
løkker på nålen. Slo og træk igennem alle 3 løkker. 
 
67. Begynd med stående stgm i sidste m på en vilkårlig lang side, [B1] 
*Kort side: I 2-lm hjørnebuen (stgm, 2 lm, stgm), stgm i næste 8 m, spo 2 m, (stgm i 
næste 1-lm bue, stgm-bml i næste m) 19 gange, 
((stgm i næste 1-lm bue, spo 1 m) 3 gange, (stgm i næste 1-lm bue, stgm-bml i næste 
m) 16 gange) 2 gange,  
(stgm i næste 1-lm bue, spo 1 m) 3 gange, 
(stgm i næste 1-lm bue, stgm-bml i næste m) 18 gange, 
2 stgm i næste 1-lm bue, spo 2 m, stgm i næste 8 m, [B2] 
 
lang side: I 2-lm hjørnebuen (stgm, 2 lm, stgm), stgm i næste 6 m, spo 2 m, 
(stgm i næste 1-lm bue, stgm-bml i næste m) 19 gange, 
((1 stgm i næste 1-lm bue, spo 1 m) 2 gange, (stgm i næste 1-lm bue, stgm-bml i næste 
m) 16 gange) 3 gange, (1 stgm i næste 1-lm bue, spo 1 m) 2 gange, 
(stgm i næste 1-lm bue, stgm-bml i næste m) 18 gange, 2 stgm i næste 1-lm bue, spo 2 
m, stgm i næste 6 m. *[B3,4] 
 
Gentag fra * til * 2 gange, undlad sidste stgm. 
Saml med km i stående stgm. 
Maskeantal: Kort side: 98 stgm, 69 stgm-bml, 1 2-lm hjørnebue. 
Lang side: 107 stgm, 85 stgm-bml, 1 2 lm hjørnebue. 
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68. 3 lm [tæller som stgm], stgm i næste m, [B1] 
*Kort side: I 2-lm hjørnebuen (stgm, 2 lm, stgm), stgm i næste 7 m,  
stgm4sm over de næste 4 m [B2,3], hstgm i næste 6 m, fm i næste 24 m, 
(hstgm i næste 6 m, stgm i næste 3 m, hstgm i næste 6 m, fm i næste 20 m) 2 gange, 
hstgm i næste 6 m, stgm i næste 3 m, hstgm i næste 6 m, fm i næste 24 m, hstgm i 
næste 6 m, stgm4sm over de næste 4 m, stgm i næste 7 m, [B4] 
 
Lang side: I 2-lm hjørnebuen (stgm, 2 lm, stgm), stgm i næste 5 m, stgm4sm over de 
næste 4 m, hstgm i næste 6 m, fm i næste 24 m, 
(hstgm i næste 6 m, stgm i næste 2 m, hstgm i næste 6 m, fm i næste 20 m) 3 gange, 
hstgm i næste 6 m, stgm i næste 2 m, hstgm i næste 6 m, fm i næste 24, hstgm i næste 
6 m, stgm4sm over de næste 4 m, stgm i næste 5 m. *[B5] 
 
Gentag fra * til * 2 gange, undlad sidste 2 stgm. 
Saml i toppen af 3 lm, klip garnet og hæft ender. 
Maskeantal:  
Kort side: 88 fm, 48 hstgm, 25 stgm, 2 stgm4sm, 1 2-lm hjørnebue. 
Lang side: 108 fm, 60 hstgm, 20 stgm, 2 stgm4sm, 1 2-lm hjørnebue. 
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69. Begynd med stående stgm i sidste m på en vilkårlig lang side, [B1] 
*Kort side: I 2-lm hjørnebuen (2 stgm, 2 lm, 2 stgm), stgm i næste 12 m, hstgm i næste m,  
dbstgm i picot O65, [B2] 
(hstgm i næste 8 m, (dbstgm i picot O65, fm i næste 8 m) 2 gange, dbstgm i næste picot 
O65, hstgm i næste 8 m, dbstgm2sm med 1 ben i hver af næste 2 picot O65[B3], spo 3 m 
[stgm]) 3 gange,  
hstgm i næste 8 m, (dbstgm i picot O65, fm i næste 8 m) 2 gange, dbstgm i næste picot 
O65, hstgm i næste 8 m, dbstgm i picot O65, hstgm i næste m, stgm i næste 12 m, [B4] 
 
Lang side: I 2-lm hjørnebuen (2 stgm, 2 lm, 2 stgm), stgm i næste 10 m, hstgm i næste m,  
dbstgm i picot O65,  
(hstgm i næste 8 m, (dbstgm i picot O65, fm i næste 8 m) 2 gange, dbstgm i næste picot 
O65, hstgm i næste 8 m, dbstgm2sm med 1 ben i hver af næste 2 picot O65, spo 2 m 
[stgm]) 4 gange,  
hstgm i næste 8 m, (dbstgm i picot O65, fm i næste 8 m) 2 gange, dbstgm i næste picot 
O65, hstgm i næste 8 m, dbstgm i picot O65, hstgm i næste m, stgm i næste 10 m. *[B5,6] 
 
Gentag fra * til * 2 gange, undlad sidste stgm. 
Saml med km-bml i stående stgm. 
Maskeantal:  
Kort side: 64 fm, 66 hstgm, 28 stgm, 14 dbstgm, 3 dbstgm2sm, 1 2-lm hjørnebue. 
Lang side: 80 fm, 82 hstgm, 24 stgm, 17 dbstgm, 4 dbstgm2sm, 1 2-lm hjørnebue. 
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70. 3 lm [tæller som stgm-bml], stgm-bml i næste 2 m, [B1] 
*Kort side: I 2-lm hjørnebuen (2 stgm, 2 lm, 2 stgm), stgm-bml i næste 15 m, spo 1 m 
[dbstgm], hstgm i næste 9 m,  
(fm i næste 17 m, hstgm i næste 6 m, spo 3 m, 1 lm, i næste m (picot-dbstgm, 1 lm) 2 
gange [B2], spo 3 m, hstgm i næste 6 m) 3 gange,  
fm i næste 17 m, hstgm i næste 9 m, spo 1 m [dbstgm], stgm-bml i næste 15 m, [B3] 
 
Lang side: I 2-lm hjørnebuen (2 stgm, 2 lm, 2 stgm), stgm-bml i næste 13 m, spo 1 m 
[dbstgm], hstgm i næste 9 m,  
(fm i næste 17 m, hstgm i næste 6 m, spo 3 m, 1 lm, i næste m (picot-dbstgm, 1 lm) 2 
gange, spo 3 m, hstgm i næste 6 m) 4 gange,  
fm i næste 17 m, hstgm i næste 9 m, spo 1 m [dbstgm], stgm-bml i næste 13 m. *[B4,5] 
 
Gentag fra * til * 2 gange, undlad sidste 3 stgm-bml. 
Saml i toppen af 3 lm, klip garnet og hæft ender. 
Maskeantal:  
Kort side: 68 fm, 54 hstgm, 4 stgm, 30 stgm-bml, 6 picot-dbstgm, 9 1-lm buer, 1 2-lm 
hjørnebue. 
 
Lang side: 85 fm, 66 hstgm, 4 stgm, 26 stgm-bml, 8 picot-dbstgm, 12 1-lm buer, 1 2-lm 
hjørnebue. 
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71. Begynd med stående stgm i sidste m på en vilkårlig lang side, [B1] 
*Kort side: I 2-lm hjørnebuen (2 stgm, 2 lm, 2 stgm), stgm i næste 17 m, hstgm i næste 9 
m, (fm i næste 17 m, hstgm i næste 6 m, (stgm i næste 1-lm bue, spo 1 m) 2 gange [B2],  
stgm i næste 1-lm bue, hstgm i næste 6 m) 3 gange, [husk 1. hstgm efter 1-lm buen] 
fm i næste 17 m, hstgm i næste 9 m, stgm i næste 17 m, [B3] 
 
Lang side: I 2-lm hjørnebuen (2 stgm, 2 lm, 2 stgm), stgm i næste 15 m, hstgm i næste 9 
m, (fm i næste 17 m, hstgm i næste 6 m, (stgm i næste 1-lm bue, spo 1 m) 2 gange, stgm i 
næste 1-lm bue, hstgm i næste 6 m) 4 gange, [husk 1. hstgm efter 1-lm buen] 
fm i næste 17 m, hstgm i næste 9 m, stgm i næste 15 m. *[B4,5] 
 
Gentag fra * til * 2 gange, undlad sidste stgm. 
Saml i stående stgm, klip garnet og hæft ender. 
Maskeantal:  
Kort side: 68 fm, 54 hstgm, 47 stgm, 1 2-lm hjørnebue. 
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Lang side: 85 fm, 66 hstgm, 46 stgm, 1 2-lm hjørnebue. 

72. Begynd med stående BRstgm omkring sidste m på en vilkårlig side, [B1] 
*Kort side: I 2-lm hjørnebuen (hstgm, 2 lm, hstgm), 
(BRstgm omkring næste m, FRstgm omkring næste m) 9 gange, BRstgm omkring 
næste m, (FRhstgm omkring næste m, BRhstgm omkring næste m) 4 gange, FRhstgm 
omkring næste m, [B2] 
 
(fm i næste 17 m, (FRhstgm omkring næste m, BRhstgm omkring næste m) 2 gange, 
(FRstgm omkring næste m, BRstgm omkring næste m) 3 gange, FRstgm omkring 
næste m, (BRhstgm omkring næste m, FRhstgm omkring næste m) 2 gange) 3 gange, 
[B3] 
 
fm i næste 17 m, (FRhstgm omkring næste m, BRhstgm omkring næste m) 4 gange, 
FRhstgm omkring næste m, (BRstgm omkring næste m, FRstgm omkring næste m) 9 
gange, BRstgm omkring næste m, [B4] 
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Lang side: I 2-lm hjørnebuen (hstgm, 2 lm, hstgm), 
 (BRstgm omkring næste m, FRstgm omkring næste m) 8 gange, BRstgm omkring 
næste m, (FRhstgm omkring næste m, BRhstgm omkring næste m) 4 gange, FRhstgm 
omkring næste m, 
 
(fm i næste 17 m, (FRhstgm omkring næste m, BRhstgm omkring næste m) 2 gange, 
(FRstgm omkring næste m, BRstgm omkring næste m) 3 gange, FRstgm omkring 
næste m, (BRhstgm omkring næste m, FRhstgm omkring næste m) 2 gange) 4 gange,  
fm i næste 17 m, 
 
(FRhstgm omkring næste m, BRhstgm omkring næste m) 4 gange, FRhstgm omkring 
næste m, (BRstgm omkring næste m, FRstgm omkring næste m) 8 gange, BRstgm 
omkring næste m. *[B5,6] 
 
Gentag fra * til * 2 gange, undlad sidste BRstgm. 
Saml i stående BRstgm, klip garnet og hæft ender. 
Maskeantal:  
Kort side: 68 fm, 2 hstgm, 20 BRhstgm, 22 FRhstgm, 29 BRstgm, 30 FRstgm, 1 2-lm 
hjørnebue. 
Lang side: 85 fm, 2 hstgm, 24 BRhstgm, 26 FRhstgm, 30 BRstgm, 32 FRstgm, 1 2-lm 
hjørnebue. 
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Hint: I de næste omgange hækles forom relief maskerne omkring bagom relief 
maskerne og vice versa. 
 
73. Begynd med stående BRstgm omkring sidste m på en vilkårlig lang side, [B1] 
*Kort side: I 2-lm hjørnebuen (hstgm, 2 lm, hstgm), 
(BRstgm omkring næste m, FRstgm omkring næste m) 10 gange, 
(BRhstgm omkring næste m, FRhstgm omkring næste m) 5 gange, 
(fm i næste 15 m, (FRhstgm omkring næste m, BRhstgm omkring næste m) 2 gange, 
(FRstgm omkring næste m, BRstgm omkring næste m) 4 gange, FRstgm omkring 
næste m, 
(BRhstgm omkring næste m, FRhstgm omkring næste m) 2 gange) 3 gange,  
fm i næste 15 m, (FRhstgm omkring næste m, BRhstgm omkring næste m) 5 gange, 
(FRstgm omkring næste m, BRstgm omkring næste m) 10 gange, [B2,3] 
 
Lang side: I 2-lm hjørnebuen (hstgm, 2 lm, hstgm),  
(BRstgm omkring næste m, FRstgm omkring næste m) 9 gange, 
(BRhstgm omkring næste m, FRhstgm omkring næste m) 5 gange, 
(fm i næste 15 m, (FRhstgm omkring næste m, BRhstgm omkring næste m) 2 gange, 
(FRstgm omkring næste m, BRstgm omkring næste m) 4 gange, FRstgm omkring 
næste m, 
(BRhstgm omkring næste m, FRhstgm omkring næste m) 2 gange) 4 gange,  
fm i næste 15 m, (FRhstgm omkring næste m, BRhstgm omkring næste m) 5 gange, 
(FRstgm omkring næste m, BRstgm omkring næste m) 9 gange. *[B4,5] 
 
Gentag fra * til * 2 gange, undlad sidste BRstgm. 
Saml i stående BRstgm, klip garnet og hæft ender. 
Maskeantal:  
Kort side: 60 fm, 2 hstgm, 22 BRhstgm, 22 FRhstgm, 32 BRstgm, 35 FRstgm, 1 2-lm 
hjørnebue. 
Lang side: 75 fm, 2 hstgm, 26 BRhstgm, 26 FRhstgm, 34 BRstgm, 38 FRstgm, 1 2-lm 
hjørnebue. 
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74. Begynd med stående BRstgm omkring sidste m på en vilkårlig lang side, [B1] 
*Kort side: I 2-lm hjørnebuen (hstgm, 2 lm, hstgm),  
BRstgm omkring næste m, FRstgm omkring næste m) 14 gange, 
(BRhstgm omkring næste m, FRhstgm omkring næste m) 2 gange, 
(fm i næste 13 m, (FRhstgm omkring næste m, BRhstgm omkring næste m) 2 gange, 
(FRstgm omkring næste m, BRstgm omkring næste m) 5 gange, FRstgm omkring 
næste m, 
(BRhstgm omkring næste m, FRhstgm omkring næste m) 2 gange) 3 gange,  
fm i næste 13 m, (FRhstgm omkring næste m, BRhstgm omkring næste m) 2 gange, 
(FRstgm omkring næste m, BRstgm omkring næste m) 14 gange, [B2] 
 
Lang side: I 2-lm hjørnebuen (hstgm, 2 lm, hstgm),  
(BRstgm omkring næste m, FRstgm omkring næste m) 13 gange, 
(BRhstgm omkring næste m, FRhstgm omkring næste m) 2 gange, 
(fm i næste 13 m, (FRhstgm omkring næste m, BRhstgm omkring næste m) 2 gange, 
(FRstgm omkring næste m, BRstgm omkring næste m) 5 gange, FRstgm omkring 
næste m, 
(BRhstgm omkring næste m, FRhstgm omkring næste m) 2 gange) 4 gange,  
fm i næste 13 m, (FRhstgm omkring næste m, BRhstgm omkring næste m) 2 gange, 
(FRstgm omkring næste m, BRstgm omkring næste m) 13 gange. *[B3,4] 
 
Gentag fra * til * 2 gange, undlad sidste BRstgm. 
Saml med km i stående BRstgm. 
Maskeantal:  
Kort side: 52 fm, 2 hstgm, 16 BRhstgm, 16 FRhstgm, 43 BRstgm, 46 FRstgm, 1 2-lm 
hjørnebue. 
Lang side: 65 fm, 2 hstgm, 20 BRhstgm, 20 FRhstgm, 46 BRstgm, 50 FRstgm, 1 2-lm 
hjørnebue. 
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75. 1 lm og fm i samme m, fm i næste m, [B1] 
*Kort side: I 2-lm hjørnebuen (fm, 2 lm, fm), fm i næste 175 m, [B2] 
 
Lang side: I 2-lm hjørnebuen (fm, 2 lm, fm), fm i næste 203 m. *[B3,4] 
 
Gentag fra * til * 2 gange, undlad sidste 2 fm. 
Saml i 1. fm, klip garnet og hæft ender. 
Maskeantal: Kort side: 177 fm, 1 2-lm hjørnebue.  
Lang side: 205 fm, 1 2-lm hjørnebue. 
 
 

 
 
 
 
 
Slut på del 6 
 
 
 
Ca. størrelse: 
Double Knitting 4mm G nål:  
Kort side: 41 ½ inches/105cm 
Lang side: 49 inches/124.5 cm 
 
Aran 5.5mm nål:  
Kort side: 53 inches/ 134 cm 
Lang side: 60 inches/152 cm 
 
 
 


