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Opskrift 1635 Sommersjal af hæklede blomster 

Mål:  ca. 50 x 190 cm (uden frynser) 

Garn:  Linea fra Cewec (34% hør, 29% bomuld, 37% viscose) 

  50 g = 215 meter 

Garnmængde: Farve nr. 25 (= bundfarve) 3 ngl 

  6 forskellige farver til blomster, fx nr. 20-22-27-30-32-33, 1 ngl af hver 

  farve 

Hæklenål:  nr. 3 eller 3,5 

Hæklefasthed: En blomst måler ca. 6 cm i diameter (= 1.-3. omg hæklet med fv 1+2) 

Forkortelser:  lm  luftmaske 

  km kædemaske 

  fm fastmaske 

  3-db-stgm tredobbelt stangmaske 

  hstgm halv stangmaske 

Særlige teknikker: 

”Sæt garnet til” Stik nålen gennem valgt maske og træk en løkke af garnet igennem. 

  Hækl evt. første lm med begge garnender for at fæstne. 

Sammenhækling Før nålen ovenfra gennem den valgte bue og hækl en km omkring  

  denne. Sammenhækling udføres altid fra retsiden. 

 

Der hækles i alt 55 hele blomster (med 12 kronblade) og 11 halve blomster (med 8 kronblade). 

Se tegning. 

 

Hel blomst: 

Fordel farverne, så der hækles med blomster i forskellige kombinationer af fv 1 og fv 2. 

Vælg fv 1 (en af blomsterfarverne). Hækl 4 eller 5 lm, som samles til en ring med 1 km i første lm 

(eller begynd evt. med en ”magisk ring”). 

1. omg: 1 lm, 6 fm i ringen, slut med 1 km i første fm = 6 m. 

2. omg: 2 fm i hver fm omg rundt. Slut med 1 km i omg’s første m og skift samtidig til fv 2 (den 

anden blomsterfarve). Bryd fv 1. Der er 12 fm. 

3. omg: Hækles med fv 2. *1 km i næste m, 5 lm, 1 3-db-stgm, 5 lm, 1 km i samme m (som 3-db- 

stgm)*, gentag *-* i alt 12 gange, slut med 1 km i første m. Bryd garnet og afslut (træk igennem). 
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Der er 12 kronblade i blomsten. 

Hæft ender. Den sidst brudte trådende sys ned oven i omg’s første m fra retsiden. 

4. omg: Skift til bundfarve. 

Sæt garnet til i toppen af et af kronbladene. *Hækl 5 lm, 1 fm i toppen af næste blad*. Gentag *-* 

hele vejen rundt, sidste gang lukkes omg med 1 km i første m. Der er 12 buer mellem kronbladene. 

 

5. omg: Bemærk, at denne omgang kun hækles på første blomst, som her beskrevet. Herefter 

hækles blomsten sammen med nabo-blomster, samtidig med at man hækler 5. omg. 

1 km i første lm på bue 1. 1 fm om buen, 5 lm, 1 fm om samme bue. 

5 lm, 3 fm om bue 2. 

5 lm, 1 fm om bue 3, 5 lm, 1 fm om samme bue. 

5 lm, 3 fm om bue 4. 

5 lm, 1 fm om bue 5, 5 lm, 1 fm om samme bue. 

5 lm, 3 fm om bue 6. 

5 lm, 1 fm om bue 7, 5 lm, 1 fm om samme bue. 

5 lm, 3 fm om bue 8. 

5 lm, 1 fm om bue 9, 5 lm, 1 fm om samme bue. 

5 lm, 3 fm om bue 10. 

5 lm, 1 fm om bue 11, 5 lm, 1 fm om samme bue. 

5 lm, 3 fm om bue 12. 

Slut med 5 lm, 1 km i omg’s første fm (i bue 1). Bryd garnet. 

Herefter hækles hver blomst sammen med nabo-blomst fire steder: Først en 3-punktsamling, så 2-

punkt-samling to gange, igen en 3-punktsamling. 

3-punktsamling betyder, at tre blomster efterhånden mødes i denne sammenhækling. 

 

2. blomst (se foto 1). 

5. omg med sammenhækling til 1. blomst (sammenhækles i fire punkter på naboblomst). 

1 km i 1. lm på bue 1, 1 fm om bue 1, 2 lm-1 km om første nabobue-2 lm, 1 fm om bue 1. 

2 lm-1 km om næste nabobue-2 lm, 3 fm om bue 2. 

2 lm-1 km om næste nabobue-2 lm, 1 fm om bue 3, 2 lm-1 km om næste nabobue-2 lm, 1 fm om 

bue 3. 

5 lm, 3 fm om bue 4. 
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5 lm, 1 fm om bue 5, 5 lm, 1 fm om bue 5. 

5 lm, 3 fm om bue 6. 

5 lm, 1 fm om bue 7, 5 lm, 1 fm om samme bue. 

5 lm, 3 fm om bue 8. 

5 lm, 1 fm om bue 9, 5 lm, 1 fm om samme bue. 

5 lm, 3 fm om bue 10. 

5 lm, 1 fm om bue 11, 5 lm, 1 fm om samme bue. 

5 lm, 3 fm om bue 12. 

Slut med 5 lm, 1 km i omg’s første fm (i bue 1). Bryd garnet og afslut. 

 

3. blomst (se foto 2) 

Fremgangmåde som ved 2. blomst, men sørg for at placere blomsterne rigtigt i forhold til 

hinanden, så du vælger den rigtige bue til første sammenhækling. 

 

4. blomst (se foto 3 og 4) 

5. omg med sammenhækling af 4. blomst til 3., 1. og 2. blomst - bemærk rækkefølge! 

Ved 3-punkterne stikkes nålen ned i den sammenhækling, der er der i forvejen, og hækl 1 km heri. 

Sørg for at vælge første nabobue til sammenhækling på 3. blomst rigtigt (se foto). 

1 km i 1. lm på bue 1, 1 fm om bue 1, 2 lm-1 km om første nabobue-2 lm, 1 fm om bue 1. 

2 lm-1 km om næste nabobue-2 lm, 3 fm om bue 2. 

2 lm-1 km om næste nabobue-2 lm, 1 fm om bue 3, 2 lm-1 km om næste nabobue-2 lm (= 3-

punkt), 1 fm om bue 3. 

Fortsæt på 1. blomst: 

2 lm-1 km om næste nabobue-2 lm, 3 fm om bue 4. 

2 lm-1 km om næste nabobue-2 lm, 1 fm om bue 5, 2 lm-1 km om næste nabobue-2 lm (= 3-

punkt), 1 fm om bue 5. 

2 lm-1 km om næste nabobue-2 lm, 3 fm om bue 6. 

2 lm-1 km om næste nabobue-2 lm, 1 fm om bue 7, 2 lm-1 km om næste nabobue-2 lm, 1 fm om 

samme bue. 

Herefter fortsættes uden sammenhækling: 

5 lm, 3 fm om bue 8. 

5 lm, 1 fm om bue 9, 5 lm, 1 fm om samme bue. 
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5 lm, 3 fm om bue 10. 

5 lm, 1 fm om bue 11, 5 lm, 1 fm om samme bue. 

5 lm, 3 fm om bue 12. 

Slut med 5 lm, 1 km i omg’s første fm (i bue 1). Bryd garnet og afslut. 

 

Fortsæt på denne måde med at hækle blomsterne sammen til et sjal, idet man bygger videre på de 

allerede sammensatte blomster. Den øverste række er halve blomster, som kan hækles på til sidst. 

 

Halv blomst: 

Vælg fv 1. Hækl 4 eller 5 lm, som samles til en ring med 1 km i første lm (eller begynd evt. med en 

”magisk ring”). 

1. omg: 1 lm, 4 fm om ringen, vend. 

2. omg: 1 lm, 2 fm i hver fm. Bryd fv 1 og skift til fv 2. 

3.omg: *1 km i fm, 5 lm, 1 3 db-stgm i samme fm, 5 lm, 1 km i samme fm* Gentag fra * til * i alt 8 

gange. Bryd garnet og afslut. 

Skift til fv.25 

4.omg: Skift til bundfv. Sæt garnet til i toppen af det første kronblad, *5 lm, 1 fm i toppen af næste 

blad* Gentag fra * til * i alt 8 gange, bryd garnet. 

5. omg: Hækles sammen med 10 samlingspunkter til naboblomster, undtagen de to yderste blade, 

som kun har fore samlingspunkter, øvrigt hækles som mønsterbeskrivelse fra 1. blomst. 

 

Kant: Kanten hækles fra retsiden med fv. 25. Her er hæklet med halve stangmasker (kan evt 

hækles med hele stgm efter ønske). 

Begynd i øverste højre hjørne og hækl langs den lige kant. Sæt garnet til i yderste spids af 

kronbladet, hækl 2 lm (erstatter 1 hstgm), hækl 4 hstgm i yderste lm-række på samme blad, 

fortsæt med*5 hstgm langs blomstens midte, 5 hstgm i næste kronblad på samme blomst, 3 hstgm 

i bue fra denne blomsts 5. omg. Spring videre til næste (hele) blomst: 3 hstgm i første bue på 5. 

omg, 3 hstgm i næste bue, 3 hstgm i de 3 fm, 3 hstgm i næste to buer på denne blomst. Spring 

videre til næste halve blomst, 3 hstgm i første bue på blomstens 5. omg, 5 hstgm i første kronblads 

øverste lm-række, fortsæt fra * og gentag hen til venstre hjørne. 
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Venstre hjørne og skrå side: Efter sidste kronblad hækles i næste bue *3 hstgm-1 lm-3 hstgm* (= 

hul til frynse), 3 hstgm i næste bue, 3 hstgm i de 3 fm, 3 hstgm i næste bue, gentag *-* (hul til 

frynse) i næste bue, 3 hstgm i næste bue, 3 hstgm i de 3 fm, 3 hstgm i næste bue, 

1 hstgm i næste bue. Spring videre til næste blomst: 1 hstgm i første bue, 3 hstgm i næste bue, 3 

hstgm i de 3 fm, 3 hstgm i næste bue, hækl *-* (hul til frynse) i næste bue og fortsæt således ned 

til nederste blomst (Blomst 1), hvor der hækles to gange huller til frynser (med 3 hstgm hæklet 

oven i de 3 fm er i midten). 

Hækl videre op langs den anden skrå side på samme måde og slut ved første hjørne med hul til 

frynse, slut med 1 km i den øverste af de 2 lm, som du begyndte med. Bryd garnet og afslut. 

Hæft ender. 

 

Frynser: Der skal være i alt 24 frynser. Klip et bundt tråde til hver frynse således:  

Vikl garn i bundfarven omkring en bog eller lign., der er 13-14 cm bred. 

Til hver frynse bruges 12 tråde, ca. 26-28 cm lange. 

Fold bundet på midten, brug en lidt større hæklenål til at trække trådbundtet halvt gennem 

frynsehul, før så alle ender gennem løkken og stram til. Studs evt. frynsernes længde til sidst. 

 

Design: Cewec 

Opskrift: Vibeke Warthoe 

 

Tegningen viser hele sjalet. Sørg for at fordele blomsterne, så ikke to blomster med samme farve 

kronblade er lige ved siden af hinanden. 1. blomst er i sjalets nederste spids. 

Foto 1 viser 1. og 2. blomst hæklet sammen. Sammenhæklingspunkter (= 3-punkt) er markerede. 

Foto 2 viser 1., 2. og 3. blomst hæklet sammen. 

Foto 3 viser hvordan man begynder sammenhækling af 4. blomst 

Foto 4 viser fortsat sammenhækling af 4. blomst 
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