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Generel information: 
Garn: HjerteGarn SOON, 60% Bomuld, 40% Acryl 

HB, 80 m / 50 gr. Farve 7060, ca. 80 gr. 

Hæklenål: KnitPro Soft Grip 5.00 mm  

Saks og stoppenål  

til at hæfte ender.  

 

Hints til denne opskrift 
*…* Gentag instruktioner mellem asterisk det antal gange, som er angivet. Dette er som regel 

en gentagelse for en hel side. 

 
(…) Gentag instruktioner mellem parenteser det antal gange, som er angivet. Her vil være 

færre gentagelser. 

Noter, hints og tekst mellem [ ], er skrevet med lilla og i kursiv. De er der for at hjælpe dig 

igennem opskriften.  

 

Note: Denne opskrift er skrevet til en ensfarvet Cheerful Echinacea, men bliver også rigtig fin i 

flere farver! Se appendix hvis du vil bruge flere farver. 

Masker: 
● lm   luftmaske 

● km  kædemaske 

● fm  fastmaske 

● hstgm halv stangmaske 

● stgm stangmaske (slå om 1 gang) 

● dbstgm dobbelt stangmaske (slå om 2 gange) 

● BRstgm bagom relief stangmaske 

● BRhstgm bagom relief halv stangmaske  

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Specielle Masker: 
● bærmaske: bærmasker laves på vrangsiden ved at hækle fm og 

dbstgm i samme maske eller i angivne masker.  

● begyndende 4-dbstgm klynge (4 dbstgm sammen i samme maske): 3 lm, *slå om 2 

gange, indsæt nålen i samme m, træk garnet op, (træk igennem 2 løkker) 2 gange* [2 

løkker på nålen].  Gentag * til * to gange mere [4 løkker på nålen], slå om og træk 

igennem alle 4 løkker. 

● 4-dbstgm klynge (4 dbstgm sammen i samme maske): *Slå om 2 gange, indsæt nålen i 

m og træk garnet op, (træk igennem 2 løkker) 2 gange* [2 løkker på nålen].  Gentag * til * 

tre gange mere (5 løkker på nålen), slå om og træk igennem alle 5 løkker. 

● fm2sm: Indsæt nålen i 3-lm buen lige før 4-dbstgm klyngen/bladet og træk garnet op (2 

løkker på nålen) [billede 1], indsæt nålen i næste 3-lm bue og træk garnet op [3 løkker på 

nålen] [billede 2], slå om og træk garnet igennem alle 3 løkker [billede 3]. 

 
● boblemaske (3 stgm sammen i samme maske): *Slå om, indsæt nålen i m, træk garnet 

op, træk garnet igennem 2 løkker* [2 løkker på nålen].  Gentag * til * to gange mere [4 

løkker på nålen], slå om og træk igennem alle 4 løkker. 

● BR samling (bagom relief samling): fjern nålen og indsæt den i samme m fra bagsiden 

[billede 1 og 2], indsæt så nålen i næste m fra forsiden [billede 3] og tag løkken på nålen 

igen [billede 4], træk løkken igennem, først til forsiden [billede 5], herefter til bagsiden og 
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træk blidt i garnet, så det bliver pænt og glat. [photo 6]. Sådan, du 

har den! 

 
Om Copyright: Jeg, Sari Åström, forbeholder mig alle rettigheder til dette design og denne opskrift. Du må ikke 

kopiere, genskabe, videregive, videresælge eller redigere denne opskrift, hverken delvist eller helt. Hvis du 

ønsker at dele denne opskrift, kan du linke til min blog. Du må gerne sælge dit færdige arbejde, men vær venlig 

at kreditere mig som designer. Tak! 
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Instruktioner: 
Lav en magisk ring. 

Omgang 1 I den magiske ring, 4 lm, [tæller som 1. stgm + 

lm], (stgm og 1 lm) 7 gange.  

Saml med km i 3. lm af de første 4 lm. 

 

 Maskeantal: 8 stgm og 8 1-lm buer.  

 

Omgang 2 [I denne omgang laver du bærmasker både i 1-lm buen og stgm fra forrige 

omgang.] Vend arbejdet [vrangsiden mod dig], lav 1 lm [tæller ikke som en m] 

(fm og dbstgm) i samme m som samlingen [billede 1-3 nedenunder], *(fm og 

dbstgm) i lm-buen, (fm og dbstgm) i stgm, gentag * til * 6 gange mere, (fm og 

dbstgm) i lm-buen. Saml med km i første fm [billede 5 og 6].  

 På de sidste billeder nedenunder kan du se hvordan bærmaskerne ser ud fra 

henholdsvis vrang- og retside. 

 Maskeantal: 16 bærmasker [inklusiv fm og dbstgm] 

 Note: Mens du laver de første omgange, kan arbejdet godt bølge lidt. Bare rolig, 

det bliver udlignet senere. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Omgang 3 Fortsæt arbejdet på vrangsiden og kun i fm, spring alle dbstgm fra forrige 

omgang over. 1 lm [tæller ikke som en m], (dbstgm, fm) i samme m hvori du 

samlede [billede 1 og 2], *(fm, dbstgm, fm) i næste fm*, gentag * til * 14 gange 

mere. Saml med km i første lm [billede 3]. 

 Maskeantal: 16 bærmasker og 16 fm.  

Back side      Front side 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Omgang 4 Hint: Denne omgang hækles på retsiden af arbejdet. Der hækles kun i fm i 

bærmasken (bærmaske er fm og dbstgm i samme m) og ikke i fm lige efter 

bærmasken (den røde pil på billede 3 viser den korrekte fm). Husk, sidste 

omgang blev hæklet på vrangsiden og nu hvor du arbejder på retsiden, er 

maskerne i modsat rækkefølge, dvs. først fm og herefter bærmaske (dbstgm og 

fm). Alle andre fm og dbstgm springes over. 

 

Du kan med fordel hækle lm lidt løse, især hvis du har tendens til at hækle 

stramt. 

 

Vend arbejdet [retsiden mod dig] og lav en begyndende 4-dbstgm klynge i 

samme m hvori du samlede [billede 1 og 2], (3 lm, 4-dbstgm klynge i 2. fm 

efter næste bærmaske [billede 3] 15 gange, 3 lm. Saml med km i toppen af 

første klynge [billede 5]. 

 Maskeantal: 16 blade (med fire dbstgm) og 16 3-lm buer. 

Back side      Front side 
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Omgang 5 1 lm [tæller ikke som en m], (fm2sm på begge sider af bladet [billede 1-3], 3 fm i 

lm-buen) 16 gange  [se Specielle Masker for fm2sm]. Saml med en  “BR 

samling” [billede 4-5] – se Specielle Masker! 

Maskeantal: 16 fm2sm og 48 fm. 
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Omgang 6 3 lm [tæller som første BRstgm], BRstgm i næste 63 m 

[billede 1 og 2, første rigtige BRstgm laves om fm2sm på 

omgang 5]. Saml med km i 3. lm [billede 3]. 

 

 Maskeantal: 64 BRstgm. 

  

 

Omgang 7 Hint: I denne omgang laver du boblemasker (3 stgm sammen i samme m -  se 

Specielle Masker). Når du laver den næste fm, kan du skubbe lidt til boblen fra 

vrangsiden, så den buler ud på retsiden, som den skal. 

1 lm og fm i samme m hvori du samlede [billede 1], *(boblemaske, fm) i næste 

m [hvilket skal være lige ovenover bladet og fm2sm, billede 2 og 3], fm i næste 3 

m [billede 4]*, gentag * til * 14 gange mere, *(boblemaske, fm) i næste m, fm i 

næste 2 m. Saml med km i første fm [billede 5].  

 Maskeantal: 16 boblemasker og 64 fm. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Omgang 8 I denne omgang ændrer du formen fra cirkel til firkant: 

Lav 1 lm og fm i samme m hvori du samlede [billede 1], fm i næste 2 m [2. af de 

tre fm skal være ovenover boblemasken], 

*hstgm i næste 3 m [billede 2], 

stgm i næste 3 m [1. stgm skal være ovenover boblemasken, billede 3], 

dbstgm i næste 2 m [billede 4], 

(2 dbstgm, 3 lm, 2 dbstgm) i næste m [ovenover boblemasken, billede 5], 

dbstgm i næste 2 m, 

stgm i næste 3 m [3. stgm skal være ovenover boblemasken], 

hstgm i næste 3 m [billede 6], 

fm i næste 3 m [2. fm skal være ovenover boblemasken]*. 

Nu har du hæklet den første fjerdedel af firkanten. 

Gentag * til * 3 gange mere [se billede 1-6], undlad sidste 3 fm i sidste 

gentagelse. Saml med “BR samling”. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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 Maskeantal pr. gentagelse: 3 fm, 6 hstgm, 6 stgm, 8 

dbstgm, og 3-lm hjørnebue.

 

  

Omgang 9 Hint: Alle bagom reliefmasker laves som lave reliefmasker. En lav reliefmaske er 

næsten det samme som en normal reliefmaske, den bliver bare hæklet rundt 

den øverste del af masken (som når man hækler fastmaske reliefmasker). Vi 

forsøger at lave en lille markering, der skiller firkantens forskellige sektioner fra 

hinanden. Normale bagom reliefmasker er mere strukturerede og vil ikke give 

det ønskede resultat. Vær sikker på, at du laver alle reliefmaskerne på samme 

måde, for at få den smukke effekt. Er du stadig usikker, kan du finde tutorial 

videoer via Google [Shallow Post Stitch]. 

 

3 lm [tæller som 1.  BRstgm], BRstgm i næste 13 m, 

*(2 stgm, 3 lm, 2 stgm) i hjørnebuen, BRstgm i næste 23 m*, gentag * til * 2 

gange mere, (2 stgm, 3 lm, 2 stgm), BRstgm i næste 9 m. Saml med km i 3. lm. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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  Maskeantal pr. side: 4 stgm, 23 BRstgm og 3-lm 

hjørnebue. 
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Omgang 10 3 lm [tæller som 1. stgm], stgm i næste 15 m [billede 1], 

*(2 stgm, 3 lm, 2 stgm) i hjørnebuen [billede 2], stgm i 

næste 27 m* [pas på du ikke overser den første m], gentag * til * 2 gange mere, 

stgm i næste 11 m. Saml med km i 3. lm [billede 3]. 

 

Maskeantal pr. side: 31 stgm og 3-lm hjørnebue. 

  

 

Omgang 11 1 lm og en boblemaske i samme m hvori du samlede [billede 1 og 2], (fm i 

næste 3 m [billede 3], boblemaske i næste m) 4 gange, fm i næste m,  

*(2 fm, 1 lm [sæt en maskemarkør], 2 fm) i hjørnebuen [billede 5 og 6],  

fm i næste m [pas på du ikke overser den første m],  

(boblemaske, fm i næste 3 m) 7 gange, boblemaske i næste m, fm i næste m*, 

gentag * til * 2 gange mere,  

(2 fm, 1 lm [sæt en maskemarkør], 2 fm) i hjørnebuen,  

fm i næste m [pas på du ikke overser den første m],  

(boblemaske, fm i næste 3 m) 3 gange, saml med km i toppen af 1. 

boblemaske [billede 4]. 

 Maskeantal pr. side: 8 boblemasker, 27 fm og 1-lm hjørnebue. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Omgang 12 3 lm, [tæller som 1. stgm], stgm i næste 19 m, *(stgm, 3 lm, stgm] i hjørnebuen, 

stgm i næste 35 m [pas på du ikke overser den første m]*, gentag * til * 2 gange 

mere, (stgm, 3 lm, stgm) i hjørnebuen, stgm i næste 15 m. Saml med “BR 

samling”. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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 Maskeantal pr. side: 37 stgm og 3-lm bue i hvert hjørne 

 

 

Omgang 13 Hint. Igen hækles alle bagom reliefmaskerne som lave reliefmasker. Valgfrit: 

Du kan vælge at justere størrelsen på din firkant, ved at hækle BRfm i denne 

omgang for at få den mindre, eller BRstgm eller længere bagom reliefmasker for 

at lave den større.. 

 

2 lm [tæller som 1. BRhstgm, billede 1-3], BRhstgm i næste 21 m, *(2 hstgm, 2 

lm, 2 hstgm) i hjørnebuen [billede 4], BRhstgm i næste 37 m*, gentag * til * 2 

gange mere, (2 hstgm, 2 lm, 2 hstgm) i hjørnebuen, BRhstgm næste 15 m. 

Saml ved at trække løkken om på vrangsiden igennem 1. BRhstgm. Klip garnet, 

træk det igennem løkken og hæft ender. 

 

Maskeantal pr. side: 37 BRhstgm, 4 hstgm og 2-lm hjørnebue. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Hint: Så skal der hæftes ender, se billede 1- 4 nedenunder. Træk let i den midterste garnende 

og lav en knude, før du hæfter enden rundt om midten, for at undgå at den magiske ring 

løsner sig under brug.  

Tillykke! Du er nu færdig med Cheerful Echinacea square. Lad den sprede glæde og 

blok/udspænd den før brug. Jeg håber, du har nydt at hækle dette design, lige så meget som 

jeg har nydt at kreere det. 
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Kærligst,  

Sari 

 

Ps. Jeg vil meget gerne se hvordan din Echinacea spreder glæde….del dine billeder på 

sociale medier med #crochetcheerfulechinacea 

Åh, vil du bruge flere farver? Så tjek denne appendix, hvor Cheerful Echinacea møder farver! 

Du vil elske det! Brug dette link!  
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