
Original Design af Lucilla Alfano ✨ Copyright © 2017 ✨ Alle rettigheder er 
reserveret 

Side 1 

 

Jeans Flower Stole – Del 1: Trekanter og stolaens 
hoveddel 
Copyright:  Lucilla Alfano, 2017.   
Alle rettigheder er reserveret. 
Af:   Lucilla på https://www.facebook.com/luluamigurumi/ 
 

  

Materialer 
• Garn:   

o Sport Weight, DK, Kategori 3 garn. Designeren bruger bomuld “Degrade Sun” 

farve 74 (Katia). 

• Hæklenål størrelse 4,5 mm eller størrelse ifølge dit garn valg eller hækleprøven. 

• Desuden: 

o Stoppenål til at hæfte ender med 

https://www.facebook.com/luluamigurumi/
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Maskebetegnelse 
M Maske Hstgm Halvstang maske      

Fm Fast masker Km Kædemaske     

Stgm Stangmaske Lm Luftmaske     

*__* – gentag instruktionerne mellem asterisks det antal gange som står skrevet 

(__) – gentag instruktionerne mellem parenteserne det antal gange som står skrevet. 

Notater og maske antal vil stå med lilla bogstaver i kursiv og imellem [..].  

Specielle masker 
Stangmaske 2 sammen (stgm2sm): Slå om nålen, indsæt nålen i angivet maske, træk en løkke 

igennem, 3 løkker på nålen. Slå om nålen, og træk igennem 2 løkker.  Slå om nålen, indsæt i 

næste angivet m, træk igennem løkken, 4 løkker på nålen. Slå om, træk igennem 2 løkker, 3 

løkker tilbage på nålen, slå om og træk igennem alle 3 løkker på nålen. 

 

Stangmaske 3 sammen (stgm3sm): Slå om nålen, indsæt nålen i angivet maske, træk en løkke 

igennem, 3 løkker på nålen.  Slå om nålen, og træk igennem 2 løkker.  Slå om nålen, indsæt i 

næste angivet m, træk igennem løkken, 4 løkker på nålen.  Slå om, træk igennem 2 løkker, 3 

løkker tilbage på nålen, Slå om nålen i næste m, træk en løkke igennem, 5 løkker på nålen, Slå 

om, træk igennem 2 løkker, 4 løkker tilbage på nålen, slå om og træk igennem alle 4 løkker på 

nålen. 

 

 

Instruktioner 

Del 1: Trekanter og stolaens hoveddel 

Hækl 7 trekanter. Hver trekant skal måle 17 cm (6,7 ”) i bunden hvis du bruger det anbefalede 

garn og nål. Dette betyder at begyndelses rækken af de 7 trekanter vil være 119 cm (47”) bredt.  

Hvis du vælger en anden slags garn og nål størrelse, vil dine mål være anderledes. Hold for øje at 

det totale antal trekanter skal være ulige numre. F.eks. skal du lave 9 trekanter hvis dine trekanter 

cirka måler 13 cm (5,2”), eller 5 trekanter hvis de måler cirka 24 cm(9,4”). Dette har ingen effekt 

på mønstret, hvis antallet af trekanter er ulige. Men hvis dit mål falder tæt på 17 cm (6,7”), kan 

du tilføje et en hel række masker og en række med lm, så der sluttes af med seks omgange i 

stedet for fire. Hver trekant består af skiftende omgange: En med hele stgm og den anden med 

lm, for at få en total på 4 omgange, sluttende af med lm omgang. 

Efter du har lavet den første trekant, klip garnet. Ved afslutningen af fjerde omgang på din anden 

trekant [vrang siden vender mod dig], skal den første og den anden trekant hækles sammen med 

en km [med vrang siden mod dig]. Bliv ved med at samle trekanter imens du arbejder og klip 

garnet og hæft ende ved hver samling. Du har nu 7 trekanter, som hver består af fire omgange. 
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Hvis du har tilføjet omgange til dine trekanter for at nå 17 cm (6,7”) i bunden, husk at de alle 

skal ende med en lm omgang 

 

Rk. 1. 4 lm og lav 12 stgm i den 4. lm fra nålen. [du kan også lave en magisk ring, 3 lm og 12 

stgm i ringen, luk ringen og hæft enden]. Vend. [13 stgm] 

 

Rk. 2. 5 lm [tæller om 1 stgm + 2 lm], 1 stgm i samme m, 2 lm, spring 2 m over, 1 stgm i næste 

m, 2 lm, spring 2 m over, [center m] lav (1 stgm, 2 lm, 1 stgm, 2 lm, 1 stgm), 2 lm, 

spring 2 m over, 1 stgm i næste m, 2 lm, spring 2 m over, (1 stgm, 2 lm, 1 stgm) i den 3. 

m i begyndelses 3 lm i rk. 1. Vend. (9 stgm, 8 2 lm-buer) 

 

Rk. 3. 5 lm [tæller som 1 stgm + 2 lm], 1 stgm i samme m, 2 stgm i næste 2 lm-bue, (1 stgm i 

næte m, 2 stgm i næste 2 lm-bue) 3 gange, (1 stgm, 2 lm, 1 stgm, 2 lm, 1 stgm) i nsæste 

m [center stgm], (2 stgm i næste 2 lm-bue, 1 stgm i næste m) 3 gange, 2 stgm i næste 2 

lm-bue, (1 stgm, 2 lm, 1 stgm) i den 3. m i begyndelses 5 lm i rk. 2. Vend. [29 stgm, 4 2 

lm-buer] 

 

Rk. 4. 5 lm [tæller som 1 stgm + 2 lm], 1 stgm i samme m, 2 lm, spring næste 2 lm-bue, 1 stgm i 

næste m, (2 lm, spring 2 m over, 1 stgm i næste m) 4 gange, 2 lm, spring 2 m over,  

            (1 stgm, 2 lm, 1 stgm, 2 lm, 1 stgm, 2 lm) i næste m [center stgm], spring 2 m over, 1 

stgm i næste m, (2 lm, spring 2 m over, 1 stgm i næste m) 4 gange, 2 lm, spring 2 m over, 

(1 stgm, 2 lm, 1 stgm) i den 3. m i begyndelses 5 lm i rk. 3. [17 stgm, 16 2 lm-buer].  

 

Hæft ender på den første trekant. Hæft ender på de efterfølgende trekanter, efter du har 

samlet/tilføjet dem til hinanden, imens din strimmel med 7 trekanter dannes. Husk at 

samle med vrangsiden imod dig. 
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Når du har tilføjet den 7. trekant, vend så retsiden imod dig, og fortsæt med følgende rækker:  

 

Rk. 5 til 27: Alternativ: Skiftevis fuld stgm række [rk. 5] og 2 lm-bue række [rk. 6]. [se figur 2.] 

 

Rk. 5 Med retsiden imod dig, saml med en km i den sidste stgm i en lm-bue fra den første trekant 

til højre [dette er den første trekant du lavede], 3 lm, spring 2 m over, 1 stgm i næste stgm 

[du kan også lave en stående stgm2sm ved at starte med en halvfærdig stående stgm og 

en anden halvfærdig stgm lavet i næste m, uden at springe 2 lm-buen over, og luk dem 

sammen]. Fortsæt med en fuld stgm række ved at følge opskriften på trekanterne 

(maskerne er altid de samme), lav stgm3sm, der hvor trekanterne samles, ved at samle i 

den sidste frie stgm i den foregående omgang, km og den næste frie stgm på næste 

trekant. Afslut rækken 5 med stgm2sm i de 2 sidste m, spring 2 lm-buen mellem de 2 m. 

Vend.   

 

Rk. 6 3 lm, spring 2 m over, 1 stgm i næste m, lav 2 lm-bue omgang (masken er altid den 

samme). Der hvor trekanterne samles: lav stgm3sm [se billedet nedenunder] ved at samle 

med den stgm som er før de 2 m før samlingen fra forrige omgang, stgm3sm, og den 3 

ede stgm i næste trekant. Afslut rækken med stgm2sm i de sidste 2 m, spring de 2 m over 

imellem. Vend.  

 

Arbejd til der er lavet 27 rækker og arbejdet måler 44 cm (17”) i længden. BRYD IKKE 

GARNET ved afslutning af række 27 eller andre tilføjede omgange (fulde maske 

rækker) hvis du har øget eller reduceret antallet af dine rækker, eller gerne vil have det 

længere eller kortere i længden.  
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Følgende kommer i del 2: Kanter,  højredel , foroven, venstre kanter og nedre hjørne med zigzag 

kanter. 


