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Tæppets bløde nuancer får de små blomster i 
klare farver til at stå frem. Firkanterne er en 
version af oldemorfirkanten, men samlingen 
af hver omgang ligger i hjørnet, så den ikke 
forstyrrer fladen. 
Der er mange, dejlige farver at vælge imellem 
i det skønne Pernilla, så du kan hækle din helt 
egen udgave.
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Materialer
Pernilla fra Filcolana
50 g af fv A: 829 (Malve)
50 g af fv B: 807 (Boysenberry)
50 g af fv C: 826 (Cantaloup)
100 g af fv D: 820 (Isabella)
100 g af fv E: 815 (Lavender Grey)
100 g af fv F: 978 (Oatmeal)
250 g af fv G: 977 (Marzipan) 
Hæklenål 5 mm.

Mål 
Ca. 100 x 120 cm

Hæklefasthed
1 firkant måler ca. 19,5 x 19,5 cm

Forkortelser
lm: luftmaske
km: kædemaske
fm: fastmaske
hstm: halv stangmaske
stm: stangmaske
dbl stm: dobbelt stangmaske
dbl stm sm: sammenhæklede dobbelte stangmasker
3 dbl stm sm: 3 dobbelte stangmasker hæklet sam-
men i samme maske. Begynd som til en almindelig 
dobbelt stangmaske i den første maske, men stop når 
der er to løkker tilbage på nålen. Begynd som til en 
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almindelig dobbelt stangmaske i samme maske, og 
stop på samme trin som før. Gentag endnu engang, 
slå om, og træk garnet gennem  alle løkker på nålen.
Magisk ring: Dan en løkke af garnet. Hold løkken 
mellem dine fingre, stik hæklenålen ind i løkken og 
træk garnet igennem løkken som en ny løkke, der nu 
sidder på hækle-nålen. Slå om nålen og træk igen-
nem løkken på nålen. Fortsæt med at hækle det antal 
masker i ringen, som opskriften angiver, vær op-
mærksom på at hækle rundt om begge tråde i ringen. 
Træk i den korte garnende for at lukke ringen.

Arbejdsgang
Hver firkant begynder med en blomst. Omkring blom-
sten hækles stangmasker, først med den ene farve 
og derefter med en anden farve. Der hækles i alt 30 
firkanter – el-ler flere, hvis tæppet skal være større.
Derefter hækles firkanterne sammen med kæde-
masker i bagerste maskeled med farve G, og til slut 
hækles der en kant omkring hele tæppet.

Firkant
1. omg: Hækl 8 hstm i en magisk ring med fv A, B 
eller C, saml omg med 1 km i 1. hstm.
2. omg: 3 lm, *hækl 1 dbl stm, men stop når der 
er to løkker tilbage på nålen* gentag fra * til *, slå 
om, og træk igennem alle løkker på nålen (= første 
gruppe af 3 dbl stm sm), *4 lm, 3 dbl stm sm i næste 
m*, gentag fra * til * yderligere 6 gange, 4 lm, slut 
med 1 km i den første gruppe af dbl stm sm.
Bryd garnet, og træk garnenden igennem den sidste 
m.
Skift til fv D, E eller F.
3. omg: Sæt garnet til i en lm-bue, og hækl 6 lm, 
4 stm i samme lm-bue, *4 stm i næ-ste lm-bue, [4 
stm, 3 lm, 4 stm] i den følgende lm-bue*, gentag fra 
* til * yderligere 2 gange, 4 stm i næste lm-bue, 3 
stm i den lm-bue, hvor garnet blev sat til. Slut med 1 
km, i 3. lm ved omg’s begyndelse. 
4. omg: 1 km i lm-buen, 6 lm, 2 stm i samme lm-
bue, *1 stm i hver af de følgende 12 m, [2 stm, 3 
lm, 2 stm] i lm-buen*, gentag fra * til * yderligere 2 
gange, 1 stm i hver af de følgende 12 m (den sidste 
af disse i 3. lm på forrige omg), 1 stm i lm-buen, slut 
med 1 km i 3. lm ved omg’s begyndelse.
5. omg: 1 km i lm-buen, 6 lm, 2 stm i samme lm-
bue, *1 stm i hver af de følgende 16 m, [2 stm, 3 
lm, 2 stm] i lm-buen*, gentag fra * til * yderligere 2 
gange, 1 stm i hver af de følgende 16 m (den sidste 
af disse i 3. lm på forrige omg), 1 stm i lm-buen, slut 
med 1 km i 3. lm ved omg’s begyndelse.
6. omg: 1 km i lm-buen, 6 lm, 2 stm i samme lm-
bue, *1 stm i hver af de følgende 20 m, [2 stm, 3 
lm, 2 stm] i lm-buen*, gentag fra * til * yderligere 2 
gange, 1 stm i hver af de følgende 20 m (den sidste 
af disse i 3. lm på forrige omg), 1 stm i lm-buen, slut 
med 1 km i 3. lm ved omg’s begyndelse. 
7. omg: 1 km i lm-buen, 6 lm, 2 stm i samme lm-
bue, *1 stm i hver af de følgende 24 m, [2 stm, 3 
lm, 2 stm] i lm-buen*, gentag fra * til * yderligere 2 
gange, 1 stm i hver af de følgende 24 m (den sidste 

af disse i 3. lm på forrige omg), 1 stm i lm-buen, slut 
med 1 km i 3. lm ved omg’s begyndelse. Bryd garnet, 
og træk garnenden igennem den sidste m.
Skift til fv G.
8. omg: Sæt garnet garnet til i en lm-bue, og hækl 
6 lm, 2 stm i samme lm-bue, *1 stm i hver af de 
følgende 28 m, [2 stm, 3 lm, 2 stm] i lm-buen*, gen-
tag fra * til * yderligere 2 gange, 1 stm i hver af de 
følgende 28 m (den sidste af disse i 3. lm på for-rige 
omg), 1 stm i lm-buen, slut med 1 km i 3. lm ved 
omg’s begyndelse.
9. omg: 1 km i lm-buen, 6 lm, 2 stm i samme lm-
bue, *1 stm i hver af de følgende 32 m, [2 stm, 3 
lm, 2 stm] i lm-buen*, gentag fra * til * yderligere 2 
gange, 1 stm i hver af de følgende 32 m (den sidste 
af disse i 3. lm på forrige omg), 1 stm i lm-buen, slut 
med 1 km i 3. lm ved omg’s begyndelse. Bryd garnet, 
og træk garnenden igennem den sidste m.

Hækl i alt 30 firkanter i forskellige farvesammensæt-
ninger.

Montering
Brug fv G, og hækl firkanterne sammen på følgende 
måde:
Læg dem op tilfældigt eller efter den systematik, du 
ønsker – 5 firkanter på den ene led og 6 på den an-
den, hvis du har hæklet 30 firkanter.
Begynd i nederste hjørne, hvor 2 firkanter mødes. 
Stik hæklenålen ind i den midterste lm på den venstre 
firkant og videre ned i den midterste lm på den højre 
firkant, hold garnet under arbejdet, slå om, og træk 
igennem maskerne. Stik ned i de næste lm på samme 
måde, slå om, og træk igennem maskerne. 
Stik ned i bageste maskeled på næste stm på den 
venstre firkant og videre ned i bage-ste maskeled på 
næste stm på den højre firkant, slå om, og træk igen-
nem maskerne*, gentag fra * til *, til der er hæklet 
i alle stm på disse to firkanter, slut af med at hækle i 
de 2 lm, så der sluttes i hjørnet. 
Hækl de følgende firkanter sammen parvis på samme 
måde.
Hækl de øvrige baner sammen på samme måde.
Hækl derefter tæppet sammen på samme måde på 
den modsatte led.

Kant
1. omg: Sæt fv G til i en hjørne-lm-bue, og hækl 6 
lm, 2 stm i samme lm-bue, 1 stm i hver m hele vejen 
langs den ene side, og slut med [2 stm, 3 lm, 2 stm] i 
det næste hjørne-lm-bue.
Hækl langs de 3 andre sider på samme måde, og slut 
med 1 stm i lm-buen, hvor du begyndte, og hækl 1 
km i 3. lm ved omg’s begyndelse med fv A. 
2. omg: Fortsæt med fv A. 1 lm, [1 fm, 1 lm, 1 fm] 
i lm-buen, 1 fm i hver m langs den ene side, og slut 
med [1 fm, 1 lm, 1 fm] i næste hjørne-lm-bue. 
Hækl langs de 3 andre sider på samme måde, og slut 
med 1 km i fm ved omg’s begyn-delse med fv G.
3. omg: Fortsæt med fv G. 1 km i hjørne-lm-buen, 6 
lm, 2 stm i samme lm-bue, 1 stm i hver m hele vejen 



Annecy Side 3

www.filcolana.dk Filcolana

Diagram

langs den ene side, og slut med [2 stm, 3 lm, 2 stm] i 
det næste hjørne-lm-bue.
Hækl langs de 3 andre sider på samme måde, og slut 
med 1 stm i lm-buen, hvor du begyndte, og hækl 1 
km i 3. lm ved omg’s begyndelse.
4. omg: Som 3. omg. Bryd garnet, og træk garnen-
den igennem den sidste m.

1.

2.

3.

5.

4.

kædemaske

luftmaske

halv stangmaske

stangmaske

OBS! Fortsæt til der i 
alt er hæklet 9 omg

Hæft alle ender. Skyl arbejdet, centrifuger let og lad 
tørre liggende.


