
  

In Bloom CAL - Maskebeskrivelser
(Oversat til dansk af Bymami.dk · Instagram: @bymamidk)

Masker og forkortelser der benyttes i denne opskrift:

Bmb – bagerste maskebue Masker markeret med * beskrives yderligere nedenfor
Fm - fastmaske
Hstm – halv stangmaske
SPO – Spring over
Lm - luftmaske
Nm – næste maske
Picot *
Popcorn *
Puff *
Rel.fm.forom - relief fastmaske forom *
Rel.hstm.bagom - relief halv stangmaske bagom *
Rel.stgm.bagom - relief stangmaske bagfra *
Km - kædemaske
Spec.stgm – speciel stangmaske *
Stgm - stangmaske
Stående fm - stående fastmaske *

Picot:
Lav en luftmaske. Derefter en kædemaske gennem forreste maskebue og den forreste 
vertikale tråd af fastmasken du netop har hæklet. Se billederne herunder.

Popcorn: 
Hækl 4 stangmasker i den angivne maske. Tag løkken af nålen og stik hæklenålen igennem 
den første af de fire stangmasker. Sæt nu løkken på nålen igen og træk igennem. Se 
billederne herunder. 

                                                    



  

Puff:
[slå om, stik nålen igennem den angivne maske, slå om og træk garnet igennem til en højde 
af en stangmaske] 4 gange. Slå om og træk igennem alle 9 løkker på nålen. Luk puffmasken
med en luftmaske (denne luftmaske tæller ikke med i maskeantallet).

Relief fastmaske forom:
Før nålen ind under masken, fra højre til venstre, slå om og færdiggør masken som ved en 
almindelig fastmaske.

                                                    



  

Relief halv stangmaske bagom:
Slå om, før nålen omkring masken bagfra, fra højre mod venstre, slå om og færdiggør 
masken som ved en almindelig halv stangmaske.

                                                    



  

Relief stangmaske bagom:
Slå om, før nålen omkring masken bagfra, fra højre til venstre, slå om og færdiggør masken 
som ved en almindelig stangmaske.

Speciel stangmaske:

Spec stangmaske anvendes til at fæstne blomsterbladene til puden. De laves både på ret- 
og vrangsiden, afhængigt af hvilken række der hækles.

Slå om, stik nålen igennem den angivne maske på den hæklede firkant. Slå om og træk 
igennem, slå om igen og træk igennem 2 løkker på nålen. Stik nålen igennem den angivne 
maske på blomsterbladet (som ved en reliefmaske), slå om og træk igennem alle løkker.

                                                    



  

Spec stgm fra bagsiden:
 

Spec stgm fra forsiden:

Stående fastmaske:
Lav en løkke og sæt den på nålen. Stik derefter nålen igennem den angivne maske, slå om 
og træk igennem. Slå om igen og træk igennem begge løkker på nålen.

                                                    


