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 Sjalet Windsurfer 

 

Design af Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Oversat til dansk af Sannah Nygaard 

 

Denne opskrift er kun til personligt brug. 
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Material: 
 

Garn:  

 

• 1 x Scheepjes Whirl (60% Bomuld, 40% Akryl; 215 g/1000 m), 768, Sherbert 

Rainbow. 

• 1 x Scheepjes Whirl (60% Bomuld, 40% Akryl; 215 g/1000 m), 766, Mid Morning 

Mocha’roo. 

 

Hæklenål: 3,0 mm 

 

2 maskemarkører 

Stoppenål 

Saks 

 
 

Størrelse og form: 
 

Sjalet har en triangulær form og hækles i rækker fra den ene side til den anden. Du skifter 

imellem 2 farver af Scheepjes Whirl uden at skulle klippe garnet. Sjalets størrelse tilpasse 

enkelt ved at hækle flere eller færre gentagelser af række 7–10. 

 

Hvis du anvender samme garn og hæklenål som angives i opskriften bliver sjalets mål ca 

160 x 120 x 120 cm 

 
 

Forkortelser: 
 

M – maske 

Lm – luftmaske  

Km – kædemaske  

Fm – fastmaske 

Bmb – bagerste maskebue 

SPO – spring over 

Lmb – luftmaskebue 

Næ – næste 

Tom – til og med 
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Opskriftsinfo: 
 

• Vend efter hver række. 

• 1 lm i begyndelsen af en række regnes ej som en m. 

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

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

•  Masker i  | | efter her række angiver hvor mange masker du skal have lavet når 

rækken er færdig. 

 
 

Farvedistribution: 
 

Farve A: Scheepjes Whirl, 768, Sherbert Rainbow. 

 

Farve B: Scheepjes Whirl, 766, Mid Morning Mocha’roo. 

 

 

Opskrift: 
 

Obs: I billederne er farve A grøn og farve B rosa. 

 

Række 1: 

 

Med farve A,  

3 lm, 1 fm i den tredje lm fra nålen (oversprungne lm regnes som 2-lmb), vend. 

 

|1 fm, 1 2-lmb| 
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Række 2:  

 

Fortsæt med farve A, 

2 lm, {1 fm, 1 lm, 1 fm} i næ 2-lmb, 2 lm, tag hæklenålen 

ud og sæt en markør i løkken, vend. 

 

|2 fm, 1 1-lmb, 1 2-lmb| 

 

 

 

 
 

Række 3: 

 

Stik nålen i den første fm, pluk farve B  op og træk igennem, 

1 lm (regnes ikke som en maske, nu og igennem hele opskriften), 1 fm i samme fm, 1 lm,  

1 fm i næ 1-lmb, 1 lm, SPO  1 fm, 1 fm i næ 2-lmb, vend. 

 

|3 fm, 2 1-lmb| 

 

 

 
 

Række 4:  

 

Fortsæt med farve B,  

2 lm, 1 fm i næ 1-lmb, 1 lm, SPO  1 fm, 1 fm i næ 1-lmb,  

1 lm, 1 fm i næ fm, 2 lm, tag tag hæklenålen ud og sæt en 

markør i løkken, vend. 

 

|3 fm, 2 1-lmb, 1 2-lmb| 
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Række 5: 

 

Tag markøren ud af farve A, 

stik nålen ind i først fm og pluk farve A og træk igennem , 1 lm, 1 fm i samme  fm,  

1 lm, 1 fm i næ 1-lmb, 1 lm, SPO  1 fm, 1 fm i næ 1-lmb, 1 lm, SPO  1 fm, 1 fm i næ  

2-lmb, vend. 

 

|4 fm, 3 1-lmb| 

 

 

 
 

Række 6:  

 

Fortsæt med farve A,  

2 lm, 1 fm i næ 1-lmb, 

(1 lm, SPO  1 fm, 1 fm i næ 1-lmb) 2 gånger, 

1 lm, 1 fm i næ fm, 2 lm, tag tag hæklenålen ud og sæt en 

markør i løkken, vend. 

 

|4 fm, 3 1-lmb, 1 2-lmb| 

 

 
 

Række 7:  

 

Tag markøren ud af farve B, 

 stik nålen ind i først fm og pluk farve B og træk igennem , 

1 lm, 1 fm i samme  fm, 1 lm, 1 fm i næ 1-lmb, 

(1 lm, SPO  1 fm, 1 fm i næ 1-lmb) tom den sidste 1-lmb, 

1 lm, SPO  1 fm, 1 fm i næ 2-lmb, vend. 

 

|5 fm, 4 1-lmb| 
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Række 8:  

 

Fortsæt  med farve B, 

2 lm, 1 fm i næ 1-lmb, 

(1 lm, SPO  1 fm, 1 fm i næ 1-lmb) tom den sidste 1-lmb, 

1 lm, 1 fm i næ fm, 2 lm, tag tag hæklenålen ud og sæt en 

markør i løkken, vend. 

 

|5 fm, 4 1-lmb, 1 2-lmb| 

 

 
 

Række 9:  

 

Tag markøren ud af farve A, 

 stik nålen ind i først fm og pluk farve A og træk igennem , 

1 lm, 1 fm i samme  fm, 1 lm, 1 fm i næ 1-lmb, 

(1 lm, SPO  1 fm, 1 fm i næ 1-lmb) tom den sidste 1-lmb, 

1 lm, SPO  1 fm, 1 fm i næ 2-lmb, vend. 

 

|6 fm, 5 1-lmb| 

 

 
 

Række 10:  

 

Fortsæt  med farve A, 

2 lm, 1 fm i næ 1-lmb, 

(1 lm, SPO  1 fm, 1 fm i næ 1-lmb) tom den sidste 1-lmb, 

1 lm, 1 fm i næ fm, 2 lm, tag tag hæklenålen ud og sæt en 

markør i løkken, vend. 

 

|6 fm, 5 1-lmb, 1 2-lmb| 

 

 
 

 

Fortsæt  med at gentage  Række 7-10 til sjalet har den størrelse du ønsker. 

Husk at slutte med en Række 8 eller 10. 

Obs: Når du hækler din sidste Række 8 eller 10 så skal du ikke hækle de sidste 2 lm. 
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Kanten: 
 

Række 1:  

 

Tag markøren ud af den forgående farve, 

stik nålen i den første fm, pluk forgående farve og træk 

igennem , 1 lm, 1 fm i samme  fm, 1 lm, 1 fm i næ  

1-lmb, 

(1 lm, SPO  1 fm, 1 fm i næ 1-lmb) tom den sidste 1-lmb, 

1 lm, SPO  1 fm, 1 fm i næ 2-lmb, vend. 

 

 

 
 

Række 2: 

 

Obs: Alle km i denne række hækles i bmb. 

 

1 lm, SPO  første fm, (1 km i næ m) tom den sidste m, klip garnet og hæft enderne. 
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