
Wisteria - et hæklet, trekantet tørklæde

Design: Stine Gudmand-Høyer
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Et let og blødt, trekantet sjal med smalle 
ender, så det kan bindes på et utal af måder. 
Der er lagt vægt på, at det skal være et en-
kelt design, så det er nemt at hækle. 
Tørklædet kan hækles i stor eller lille størrel-
se, - eller præcis så stor, som du har lyst til. 
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Materialer
100 (250) g Merci fra Filcolana
Hæklenål 5 mm

De viste modeller
Fersken (lille størrelse): fv. 1130
Gråblå (stor størrelse): fv. 1061

Størrelse
Modellen er hæklet i to størrelser. Tørklædet kan hæk-
les både mindre og større alt efter behov da opskrif-
ten nemt kan skaleres. Tallene i parentes angiver den 
store størrelse.

Mål
Længde: 165 (240) cm
Højde: 35 (55) cm

Hæklefasthed
24 rk i mønster = 10 cm 
Forkortelser:
lm (luftmaske)
fm (fastmaske)
stm (stangmaske)
lm-bue (luftmaskebue)

Arbejdsgang
Tørklædet er hæklet nedefra og op, mens der tages 
løbende ud i begge sider. Pilen på tegningen indikerer 

hækleretningen. Modellen er hæklet i et mønster af 
lm-buer og fastmasker. I kanten er der stangmasker 
(i stedet for fastmasker), hvilket giver tørklædet en 
pæn og fleksibel kant. Når tørklædet har den ønskede 
størrelse, lukkes af.

Tørklæde
Begynd med at hækle 4 lm. 
1. rk: 2 stm i 3. lm fra nålen, 1 lm, 3 stm i næste lm. 
Der er nu 1 lm-bue. 



Wisteria Side 2
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Vend med 2 lm.
2. rk: 2 stm i første stm, 2 lm, 2 fm om lm-buen, 2 
lm. Afslut rækken med 3 stm i sidste stm. Der er nu 2 
lm-buer.
Vend med 2 lm. 
3. rk: 2 stm i første stm, 2 lm, *2 fm om lm-buen, 2 
lm*. Gentag fra * til * rækken ud. Afslut rækken med 
3 stm i sidste stm. Der er nu 1 lm-bue mere end på 
foregående række. 

Vend med 2 lm.

Gentag 3. rk, til tørklædet har den ønskede størrelse. 
Luk af og hæft ender.


