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Skønt, stort hæklet sjal i et åbent, grafisk 
reliefmønster. Sjalet er hæklet i et blødt uld-
garn, som findes i mange farver. Sjalet kan 
bruges rundt om skuldrene, som mini-plaid 
eller som halstørklæde. 
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Materialer
400 g Peruvian Highland Wool fra Filcolana i fv. 978 
(Oatmeal)
Hæklenål 5 mm

Mål 
Længde: 240 cm
Højde: 40 cm

Hæklefasthed 
9 rk i mønster med 1 tråd Peruvian Highland Wool på 
hæklenål 5 mm = 10 cm 

Forkortelser 
lm (luftmaske) 
fm (fastmaske) 
stm (stangmaske) 
lm-bue (luftmaskebue) 

Arbejdsgang 
Sjalet er hæklet frem og tilbage på den lange led. 
Mønsteret består af et åbent gitter af luftmaskebuer 
og stangmasker. I begyndelsen og slutningen af hver 
række er der hæklet et tættere mønster af stm for at 
sikre, at enderne på sjalet holder formen. Bemærk at 
arbejdet påbegyndes med en lm-kæde, som består 
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af både lm og fm, hvilket giver kanten en flottere 
struktur og desuden er det nemt at holde styr på den 
meget lange lm-kæde. 

Halstørklæde (se diagram) 
Med hæklenål 5 mm og 1 tråd Peruvian Highland 
Wool hækles 3 lm, 1 fm i 2. lm fra nålen. Fortsæt 
med *5 lm, 1 fm i 2. lm fra nålen*. Gentag fra *-* 
yderligere 74 gange. Vend med 4 lm.
1. rk: 1 stm i 4. lm fra nålen, 1 lm, 2 stm i samme lm 
som fm på foregående rk. *1 fm om lm-kæden, 3 lm, 
2 stm i samme lm som næste fm på foregående rk*. 
Gentag fra *-* yderligere 74 gange. Afslut rk med 
1 stm i den sidste m på foregående rk. Vend med 3 
lm. 
2. rk: 1 stm i første stm på foregående rk, 1 lm, 
spring 1 m over, 1 stm i næste stm, *5 lm, spring 
1 stm over, 1 stm i næste stm på foregående rk*. 
Gentag fra *-* yderligere 74 gange. Afslut rk med 1 
stm om lm på foregående rk, 1 stm i sidste stm. Vend 
med 3 lm.
3. rk: 1 stm i første stm på foregående rk, 1 lm, 
spring 1 stm over, 2 stm i næste stm, 1 fm om lm-
bue, 3 lm. *2 stm i næste stm på foregående rk, 1 
fm om lm-bue, 3 lm*. Gentag fra *-* yderligere 74 
gange. Afslut rk med 1 stm i næste stm, 1 stm om lm 
på foregående rk, 1 stm i sidste stm. Vend med 3 lm.
Gentag 2. og 3. rk yderligere 16 gange. Luk af og 
hæft ender.


