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…Og nu! Cheerful Echinacea møder Farver 
 

Ønsker du, at bruge flere farver, kan du finde hints her. 

Du kan faktisk bruge lige så mange farver du har lyst til og alle tænkelige farve-kombinationer 

er mulige, lad din kreativitet få vinger! Jeg vil virkelig gerne se dine farvevalg 

(#crochetcheerfulechinacea på sociale medier) !  

 

Vil du teste dine kreative evner og prøve forskellige farve-temaer før du hækler, kan du kigge 

på farvesiden her!  

 

     
 

Specielle Masker eller metoder 

Stående Masker er en god måde at begynde en ny omgang på med en ny farve. De erstatter 

den almindelige km og lm-start (som er meget tynd og synlig i den færdige firkant). Du kan 

søge efter tutorial videoer på Google. Mit liv blev meget lettere da jeg opdagede disse 

masker. 

Samling med nål er et usynligt alternativ til den almindelige km-samling. Brug igen Google, 

hvis du ikke kender denne metode eller brug den fremgangsmåde, som du kender. Basalt: 

klip garnet, træk garnenden igennem sidste m, sæt garnet på nålen [billede 1]. Før nålen 

gennem næste maske, fra retsiden til vrangsiden [billede 2] og herefter gennem den sidste 

maske (kun i bagerste maskeled) fra retsiden til vrangsiden [billede 3]. Hæft enden.  
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På nedenstående oversigt, kan du se hvordan og hvor du starter med en ny farve. Alle andre gode 

råd, hints og instruktioner findes i den originale Cheerful Echinacea opskrift. Så disse sider er kun et 

valgfri appendix og kan ikke bruges alene. Relevante billeder findes efter oversigten. 

Oversigt over de forskellige farveskift: 

Omga
ng 

Farv
e 

Første maske Bill
ede 

Start-sted Samling 

1-3 1 Som i opskriften  -  Km eller samling 
med nål 

4 2 Stående dbstgm 
(undlad sidste 
gennemtrækning) 
ELLER km og 3 lm som 
erstatning for 
begyndende 4-dbstgm 
klynge 

1 I en vilkårlig fm (i en 
bærmaske) 

Km eller samling 
med nål 

5 3 Stående fastmaske for 
fm2sm 

2a, 
2b 

Over en vilkårlig klynge  Km eller samling 
med nål 

6 4 Stående BRstgm  3 Om en vilkårlig m Km eller samling 
med nål 

7 3 Stående fm 4 1 m før m over en vilkårlig  
klynge  

Km eller samling 
med nål 

8 4 Stående fm 5 1 m før boble Km eller samling 
med nål 

9 5 Stående BRstgm 6 Om 10. m fra hjørnet på 
en vilkårlig side 

Som i opskriften 

10 5 Fortsæt med samme 
farve 

 - Km eller samling 
med nål 

11 3 Stående fm, 
boblemaske i næste, 
fortsæt som i opskriften  

7 13. m fra hjørnet på en 
vilkårlig side 

Undlad sidste fm, 
km eller samling 
med nål 

12 5 Stående stgm 8 Over 4. boble på en 
vilkårlig side 

Km eller samling 
med nål 

13 3 Stående BRhstgm 9 Om 16. m fra hjørnet på 
en vilkårlig side 

Km eller samling 
med nål 
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Billeder til Cheerful Echinacea møder farver: 

1.   2.   

3.   4.   5.  

6.  

7.  

8.  

9.  
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