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 Floral Maze 

Design af Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Oversat til dansk af Sannah Nygaard 

 

Denne opskrift er kun til privat brug.  

For at bruge opskriften kommercielt, kræves der tilladelse af Mijo Crochet. 

 

 

 
 

 

 

Dette sjal er lavet af 198 blomsterfirkanter som hækles sammen når du hækler det sidste 

række på hver firkant. Dette betyder at du ikke behøver at sy dine firkanter sammen. 

Firkanterne danner et spidst mønster der hvor blomsterne popper op i midten af hver 

firkant som skaber denne Floral Maze (blomstrende labyrint). 
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Hæklenål: 3,0 mm.  

 

Garn: 
 

Et nøgle / cake Scheepjes Whirl 215 g.  

Til sjalet på første side användes farve 555, Forbidden Fuchsia. 

 

Størrelse: 
 

Sjalet på første side består af 198 firkanter. Det er 6 firkanter på bredden og 33 firkanter 

på længden. Hvis du bruger det garn og hæklenål som opskriften anbefaler, bliver sjalet  

ca 185 x 35 cm stor. Du kan let tilpasse sjalets størrelse ved at lægge til eller trække 

firkanter fra. Hver farvenuance  i et nøgle Whirl rækker til ca 7 firkanter, bortset fra den 

første og den sidste farvenuance som rækker til ca 12 firkanter. 

 

Forkortelser: 
 

Lm – luftmaske 

Km – kædemaske 

Fm - fastmaske 

Rel fm bag – relief fastmaske bagom  

Hstm - halvstangmaske 

Stm – stangmaske 

Lmb - luftmaskebue 

So – spring over 

Næ – næste 

 

 

Tips: 
 

• Masker i ( ) gentages så mange gange som angives  efter parentesen. 

 

• Masker i { } hækles i samme maske eller luftmaskebue. 

 

• Masker i | | efter hver rækker angiver hvor mange masker du skal have lavet når 

rækken er færdig.  
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Hvis du vil have kvaster på sjalets fire hjørner, så gem 1–2 gram af den første farve på 

nøglet.

 
 

Firkant A 
 

Række  1: 

 

5 lm,  

 

{(1 stm + 1 lm + 1 stm + 2 lm) 3 gange, 1 stm}  i den 1. 

lm.  

 

1 lm, slut med en km i den 3. lm i starten af rækken. 

 

|8 stm, 4 1-lmb og 4 2-lmb| 

 

 
  

Række  2: 

 

Km i næ 2-lmb. 1 lm (tæller ikke som en maske). 

{1 hstm + 2 stm + 2 lm + 2 stm + 1 hstm}  i samme 2-

lmb. 

 

(1 km i næ 1-lmb, {1 hstm + 2 stm + 2 lm + 2 stm + 1 

hstm}  i næ 2-lmb) 3 gange.  

 

1 km i næ 1-lmb. Slut med en km i den 1. hstm i starten af 

rækken. 

 

|16 stm, 8 hstm, 4 km og 4 2-lmb| 
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Række  3: 

 

Km i næ 2 stm, km i næ 2-lmb. 7 lm (= 1 fm + 6 lm), 

 

(1 rel fm bag i næ stm på Række  1, 1 lm, 1 rel fm bag i næ stm på Række  1. 6 lm, 1 fm i 

næ 2-lmb.  

6 lm) 3 gange. 

 

1 rel fm bag i næ stm på Række  1, 1 lm, 1 rel fm bag i næ stm på Række  1. 6 lm, slut 

med en km i den 1. lm i starten af rækken. 

 

|4 fm, 8 rel fm bag, 4 1-lmb og 8 6-lmb| 

 

 

 
                  Bagside                                      Forside 
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Række  4: 

 

Km i næ lm, km om 6-lmb.  

 

(7 lm, km i næ 6-lmb. 8 lm, km i næ 6-lmb) 3 gange.  

 

7 lm, km i næ 6-lmb. 8 lm, slut med en km i den 2. km i starten af rækken. Klip garnet. 

 

|8 sm, 4 7-lmb og 4 8-lmb| 

 

 

 
 

Du har nu hæklet A. Når du hækler de følgende firkanter skal du hækle dem sammen 

med de tidligere firkanter på sidste række (Række  4). Sammenhæklingen laves i hjørnets 

8-lmb og beskrives på næste side.  

 

Sjalet  på første side er 6 firkanter bred og 33 firkanter lang og et nøgle Whirl rækker til at 

hækle den. 
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Firkanterne hækles sammen som på nedenstående diagram. Firkant B, C og D beskrives 

også i tekst på næste side. 
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Firkant B 
 

Række  1–3: Gentag Række  1–3 på Firkant A. 

 

Række  4: 

 

Km i næ lm, km om 6-lmb. 7 lm, km i næ 6-lmb. 

 

4 lm, km i 4. lm i hjørnets 8-lmb på Firkant A (billede 1). 

3 lm, km i næ 6-lmb. 7 lm, km i næ 6-lmb (billede 2). 

3 lm, km i 5. lm i næste hjørnes 8-lmb på Firkant A (billede 3). 

4 lm, km i næ 6-lmb. 7 lm, km i næ 6-lmb. 8 lm, km i næ 6-lmb. 7 lm, km i næ 6-lmb. 

8 lm, slut med en km i den 2. km i starten af rækken. 

 

’ 

                       1            2                  3 

         
 

Fortsæt med Firkant B yderligere 4 gange til du har 6 firkanter på bredden. 
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Firkant C 
 

Række  1–3: Gentag Række  1–3 på Firkant A. 

 

Række  4: 

 

Km i næ lm, km om 6-lmb. 7 lm, km i næ 6-lmb. 

 

4 lm, km i 4. lm i hjørnets 8-lmb på Firkant A (billede 1). 

3 lm, km i næ 6-lmb. 7 lm, km i næ 6-lmb. 

3 lm, km i 5. lm i næste hjørnes 8-lmb på Firkant A (billede 2). 

4 lm, km i næ 6-lmb. 7 lm, km i næ 6-lmb. 8 lm, km i næ 6-lmb. 7 lm, km i næ 6-lmb. 

8 lm, slut med en km i den 2. km i starten af rækken. 

 

 
                       1                                               2 
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Firkant D 
 

Række  1–3: Gentag Række  1–3 på Firkant A. 

 

Række  4: 

 

Km i næ lm, km om 6-lmb. 7 lm, km i næ 6-lmb. 

 

4 lm, km i 4. lm i hjørnets 8-lmb på Firkant B (billede 1). 

3 lm, km i næ 6-lmb. 7 lm, km i næ 6-lmb. 

3 lm, km i 5. lm i næste hjørnes 8-lmb på Firkant B 

(billede 2). 

Km i 4. lm i næste hjørnes 8-lmb på Firkant C (billede 3) 

3 lm, km i næ 6-lmb. 7 lm, km i næ 6-lmb. 

3 lm, km i 5. lm i næste hjørnes 8-lmb på Firkant C (billede 4). 

4 lm, km i næ 6-lmb. 7 lm, km i næ 6-lmb. 8 lm, slut med en km i den 2. km i starten af 

rækken. 

 

 
                       1            2                  3         

 
                       4 
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Fortsæt med Firkant D yderligere 4 gange til du har 6 firkanter på bredden. 

Fortsæt nu  med at sætte dine firkanter sammen med Firkant C og D til sjalet  har 33 

firkanter på længden. 

 

Hvis du ønsker kvaster på dit sjal, findes der en enkelt beskrivelse af hvordan du laver 

dem  her.                                    
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