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Et lækkert og blødt tørklæde hæklet i friske 
farver.
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Materialer
Indiecita fra Filcolana. 
50 g af hver af følgende farver:
234 (Lime Juice)
231 (Delphinium Blue)
227 (Old Rose) 
233 (Soft Yellow)
230 (Lavender Mist)
Hæklenål nr. 3

Mål 
ca. 15 x 150 cm

Hæklefasthed
8 rk af 11 hlv stm = 5 x 5 cm

Forkortelser 
lm = luftmaske
fm = fastmaske
hlv stm = halv stangmaske
stm = stangmaske
dbl stm = dobbelt stangmaske
km = kædemaske

Fremgangsmåde
Til dette tørklæde hækles 87 rektangler med ”hale”, 7 
rektangler med 2 ”haler” og 14 blomster - alle i tilfæl-
dige farver. Rektanglerne sættes sammen hoved mod 
hale til 7 rækker med et rektangel med to haler i mid-
ten. Rækkerne sættes sammen forskudt i 4 rækker 
med 13 rektangler og 3 rækker med 14 rektangler. I 
hver ende af tørklædet fæstnes en blomst til hver af 
de syv frithængende haler.

Rektangel med 1 ”hale”
Begynd med 14 lm.
1. rk: 1 hlv stm i 2. lm fra nålen, i hlv stm i hver af de 
følgende lm (= 12 hlv stm), 11 lm, vend.
2. rk: 10 fm, den første i 2. lm fra nålen, derefter 1 
hlv stm i hver af de næste 12 hlv stm (= 10 fm og 12 
hlv stm), vend.
3. rk: 1 lm, 1 hlv stm i hver m (= 12 hlv stm), vend.
4. rk: 1 lm, 1 hlv stm i hver m (= 12 hlv stm). Bryd 
garnet.

Rektangel med 2 ”haler”
Begynd med 14 lm.
1. rk: 1 hlv stm i 2. lm fra nålen, i hlv stm i hver af de 
følgende lm, 11 lm (= 12 hlv stm og 11 lm), vend.
2. rk: 10 fm, den første i 2. lm fra nålen, derefter 1 
hlv stm i hver af de næste 12 hlv stm, 11 lm, (= 10 
fm, 12 hlv stm og 11 lm), vend.
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3. rk: 10 fm, den første i 2. lm fra nålen, derefter 1 
hlv stm i hver af de næste 12 hlv stm. (= 10 fm og 
12 hlv stm), vend.
4. rk: 1 lm, 1 hlv stm i hver m (= 12 hlv stm). Bryd 
garnet.

Blomst
Begynd med 2 lm med fv. 1.
1. omg.: 10 fm i 2. lm fra nålen. Luk med 1 km i 1. 
lm.
2. omg.: NB! Denne omg. hækles i 1. omgangs ba-
gerste maskeled. 1 km i 1. fm. Derefter (i samme fm) 
3 lm, 1 dbl stm. 1 dbl stm i næste fm. I næste fm: 1 
dbl stm, 3 lm, 1 km, 3 lm, 1 dbl stm.
Gentag fra  til  yderligere 3 gange. 1 dbl stm i næste 
m.
Slut med 1 dbl stm, 3 lm, 1 km i sidste fm. = 5 blade.
3. omg. : Hækles med fv. 2. NB! Denne omg hækles i 
1. omgangs forreste maskeled.
Begynd med at fæstne garnet med 1 km i 2. fm 
(samme m, hvor den enlige dbl stm blev hæklet på 
2. omg), 2 lm, 2 stm, 2 lm, 1 km stadig i samme m. 
Spring 1 fm over 1 km i næste m.
Gentag fra  til  yderligere 4 gange. Sidste km i km 
ved omg.s begyndelse.

Montering
Du kan vælge enten at hækle alle rektanglerne først 
og derefter sy dem sammen hoved mod hale og hjør-
ne mod hjørne (Se diagram). Eller du kan vælge at 
hækle dem sammen ved at hækle de 10 lm til halen, 
derefter 1 km i midten af de foregående rektangels 
hoved. På sidste række samles hjørnerne med hjør-
nerne fra den foregående række med 1 km i slutnin-
gen og begyndelsen af sidste række.
Blomsterne syes blot fast i de nederste 7 haler.

Diagram


