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Frigg-opskriften er testet bl.a. af: Lis Engelund, Majbrit Rasmussen Jensen, Tanya Fomsgaard Adsbøl og Jane Johansen.

_______

Forkortelser brugt i denne opskrift:
M – maske(r)
Fm – fastmaske
Dbstgm – dobbeltstangmaske

Lm – luftmaske
Hstgm - halvstangmaske
3-dbstgm – tredobbelt stangmaske

FRdbstgm – forom-relief
dobbeltstangmaske –
Se specielle masker
V-stgm – V-stangmaske – Se
specielle masker

BRhstgm – bagom-relief
halvstangmaske – Se specielle
masker
Perle – perlemaske – Se specielle
masker

Spyd-stgm – spydstangmasker –
Se specielle masker
Lmb - luftmaskebue

V-hstgm – V-halvstangmaske – Se
specielle masker
Omg - omgang

* * – gentag fra * til * omgangen
rundt eller det antal gange, der er
angivet.

Km – kædemaske
Stgm – stangmaske
FRstgm – forom-relief stangmaske –
Se specielle masker
An – ananas – Se specielle masker

X-stgm – krydsede stangmasker –
Se specielle masker
Pc – popcorn – Se specielle masker

Mlr – mellemrum (mellem to masker,
to maskegrupper eller lignende)
Tekst skrevet med kursiv og/eller
»» «« – gentag fra »» til «« det antal
[ ] i opskriften er en hjælpeinstruks – gange, der er angivet.
f.eks. [hækles i omg. 14].
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NOTER:
1.

Læs opskriften igennem, inden du begynder at hækle, så du er sikker på, at alt er forstået.

2.

Tæl masker efter hver omgang – det er vigtigt, det korrekte maskeantal holdes.

3.

Når du begynder en ny omgang, refereres til stående masker.
Stående masker er det samme som almindelige masker – bortset fra, at de ”står alene” og ikke er
hæftet på den foregående maske.
Begynd med løbeknude og hækl derefter masken som normalt. Løbeknude er den knude, man danner, når
man sætter første løkke på nålen, når man begynder en luftmaskerække.
Der findes mange gode instruktionsvideoer. Søg på ”how to make a standing stitch”. Et godt eksempel på
en instruktionsvideo er denne https://www.youtube.com/watch?v=8MsVeIId2UY, hvor det bliver vist,
hvordan man hækler en stående fastmaske. Andre stående masker hækles efter samme princip.
Du kan også vælge at begynde omgangene – også ved farveskift – med at hækle luftmasker – f.eks.
1 lm = 1 fm (bortset fra de gange, hvor der specifikt står i opskriften, at lm ikke tæller som maske.
Typisk vil det være 1 lm = 1 fm, 2 lm = 1 hstgm eller 3 lm = 1 stgm.
Om du begynder med stående masker eller med luftmasker, er dit eget valg.
Vær opmærksom på, at efter at cirklen er dannet til en firkant, vil samtlige omgange begynde i
luftmaskebuen i hjørnet – og i et forskelligt hjørne hver gang.

4.

Afslutning af en omgang: du kan afslutte omgange med enten kædemaske (km) eller med nål (usynlig
afslutning). Vil du se videoer af, hvordan man afslutter med nål, er det en god idé at søge på ”needle join”.
Neden for er en billedserie, som forklarer, hvordan man lukker med nål.:
Afslut omgangen uden at samle sidste maske med første. Klip garnet. (billeder 1 og 2).
Træk garnenden på en stoppenål og før nålen ind under begge maskeled på anden maske. (billede 4). Træk
garnet igennem og ud på bagsiden af arbejdet. Før nålen lodret ned gennem sidste maske (den som skal
samles med første maske). (billede 5 og 6).
Træk tråden igennem, dog ikke for stramt, men heller ikke for løst – arbejdet skal gerne samles, så det ikke
kan ses, at det er samlet.
Hæft enden på bagsiden af arbejdet.
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Billede 1.

Billede 4.

Billede 2.

Billede 3.

Billede 5.

Billede 6.

Fordelene ved denne måde at afslutte en omgang er flere, bl.a. at samlingen bliver usynlig, og at der dannes både
forreste og bagerste maskeled på første og sidste maske, hvor der kun er et enkelt led, når man samler med
kædemaske. En helt tredje fordel er, at skifter man farver eller begynder en omgang et nyt sted undervejs, får
man hæftet ender løbende og skal ikke til det arbejde, når man ellers er færdig.
Ulempen er, at det tager nogle få sekunder længere at begynde en ny omgang. Men disse sekunder er mange
gange tjent ind, når man står med sit færdige arbejde og bare skal hæfte de to ender fra sidste omgang.
En anden ulempe kunne siges at være, at hvis man hækler forkert og er nødt til at pille arbejdet op, kan det være
vanskeligt at gøre det, uden at man skal klippe de rækker af, som er hæklet galt. Men netop med hækling er der
den fordel frem for ved strikning, at man kan klippe lige så meget af, som man ønsker, uden at det resterende
arbejde løber. Så fordelene opvejer langt ulemperne – synes jeg. Især når man står med sit færdige arbejde, hvor
der bare er to ender at hæfte.
Hvad du foretrækker, er dit valg. Selv foretrak jeg i mange år at lukke med kædemaske, men de senere år er jeg så
at sige gået helt over til at lukke med nål. Jeg synes ganske enkelt, det bliver pænere, og jeg elsker, at jeg får
hæftet ender undervejs.
Når Frigg efter omgang 85 er færdig, vil du – hvis du gør som jeg – kun have to ender at hæfte. Men valget er dit,
om du lukker hver omgang med nål eller med kædemaske i første maske.
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SPECIELLE MASKER (alfabetisk opdelt):
An – Ananas (nogle kender den som en puff-maske) – (slå om, indsæt nålen i angivne maske, lmb eller
mellemrum mellem to masker. Træk en løkke op [til samme højde som en hstgm] 4 gange [9 løkker på nålen], slå
om, træk igennem alle 9 løkker. Luk ananas med en luftmaske (tæller ikke som en maske).
BRhstgm – Bagom-relief halvstangmaske – indsæt nålen fra bagsiden til forsiden og rundt omkring stangen på
angivne maske. Før nålen tilbage på bagsiden af arbejdet og hækl herefter den halve stangmaske som normalt.
BRstgm – Bagom-relief stangmaske – indsæt nålen fra bagsiden til forsiden og rundt omkring stangen på angivne
maske. Før nålen tilbage på bagsiden af arbejdet og hækl herefter stangmasken som normalt.
Pc – Popcorn – hækl 5 stgm i samme maske. Tag nålen ud af løkken, indsæt nålen fra forsiden i første stgm, fang
løkken på sidste stgm og træk den igennem. Hækl derefter en lm for at lukke popcorn. Denne lm tæller ikke med
som maske, da den er en del af popcorn-masken.
Perle – Perlemaske – hækl en stangmaske, (slå om, før nålen ind omkring stangen på den hæklede stangmaske –
fra højre – træk en løkke op) 4 gange [9 løkker på nålen], slå om, træk igennem alle 9 løkker.
Luk perlemasken med en luftmaske (tæller ikke som en maske).
Spyd-fm – spydfastmasker – er fastmasker, som er hæklet i en maske en række – eller flere rækker – under
arbejdet. De trækkes lidt løst op til højden på arbejdet og hækles i øvrigt som almindelige fastmasker.
Spyd-stgm – spydstangmasker – er stangmasker, som er hæklet i en maske en række – eller flere rækker – under
arbejdet. De trækkes lidt løst op til højden på arbejdet og hækles i øvrigt som almindelige stangmasker.
V-hstgm – V-halvstangmaske – (1 hstgm, 1 lm, 1 hstgm) i samme m eller lmb.
V-stgm – V-stangmaske – (1 stgm, 1 lm, 1 stgm) i samme m eller lmb.
X-stgm – Krydsede stangmasker – spring 1 m over, 1 stgm, 1 stgm i den oversprungne m.
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OPSKRIFT:
Begynd med magisk ring
Foretrækker du at begynde med en luftmaskering, da hækl 4 lm og saml med km i første lm.

Omg 1:
3 lm [= 1 stgm], 11 stgm i ringen. Saml med nål
eller km i første m.
Maskeantal: 12 stgm.

Omg 2:
Begynd med stående stgm eller 3 lm [= 1 stgm ] i
en vilkårlig m:
2 stgm i hver m omgangen rundt.
Saml med nål eller km i første m.
Maskeantal: 24 stgm.

Omg 3:
Begynd med stående fm i en vilkårlig m eller 1 lm
[=1 fm]
2 fm i næste m.
* 1 fm i næste m, 2 fm i næste m *.
Gentag fra * til * omgangen rundt. Saml med nål
eller km i første m.
Maskeantal: 36 fm.
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Omg 4:
Begynd med stående stgm eller 3 lm [= 1 stgm] i
en vilkårlig maske.
1 stgm i forrige m [dette er din første X-stgm].
1 lm.
* Spring 1 m over, X-stgm [se specielle masker], 1
lm *.
Gentag fra * til * omgangen rundt. Saml med nål
eller km i første m.
Maskeantal: 18 X-stgm, 18 1-lmb.

Omg 5:
Begynd med stående stgm eller 3 lm [= 1 stgm] i
en vilkårlig lmb:
Perle imellem de to stgm i næste X-stgm [se
specielle masker – husk at lukke med en lm, som
IKKE tæller med som en m, da det er en del af
Perle],
stgm i næste lmb
* Perle i næste X-stgm, stgm i næste lmb *
Gentag fra * til * omgangen rundt.
Perle i sidste X-stgm.
Saml med nål eller km i den stående stgm eller i
toppen af 3. lm.
Maskeantal: 18 perler, 18 stgm.
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Omg 6:
Begynd med stående fm eller 1 lm [= 1 fm] i en
vilkårlig stgm imellem perler.
1 lm, fm i næste perle, 1 lm.
* fm i næste stgm, 1 lm, fm i næste perle, 1 lm *
Gentag fra * til * omgangen rundt og saml med nål
eller km i første fm.
Maskeantal: 36 fm, 36 1-lmb.

Omg 7:
Hækler du stramt, kan du hækle 2 lm i stedet for 1
lm.
Begynd med stående fm eller 1 lm [= 1 fm] i en
vilkårlig lmb:
* Fm i lmb, 1 lm *.
Gentag fra * til * omgangen rundt. Saml med nål
eller km i første m.
Maskeantal: 36 fm, 36 1-lmb.
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Omg 8:
Begynd med stående spyd-fm eller 1 lm [tæller ikke
som m]
* Spyd-fm i fm fra omg 6, som blev sprunget over i
omg 7 [hækles løst, trækkes op til omgangens
højde]. 2 lm. *
Gentag fra * til * omgangen rundt. Saml med nål
eller km i første m.
Maskeantal: 36 fm, 36 2-lmb.

Omg 9:
OBS: Dit arbejde vil nu og de næste omgange
muligvis bule eller bølge (lidt). Det betyder intet, da
det retter sig i senere omgange.
Begynd med stående hstgm eller 2 lm [= 1 hstgm] i
en vilkårlig lmb. 1 hstgm i samme lmb. 1 lm. Spring
1 m over.
* 2 hstgm i lmb, 1 lm, spring 1 m over, 2 hstgm i
lmb, 1 lm spring 1 m over *
Gentag fra * til * omgangen rundt. Saml med nål
eller km i første hstgm eller i toppen af 2. lm.
Maskeantal: 72 hstgm, 36 1-lmb.
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Omg 10:
OBS!: Hækler du løst, kan du undlade 1 lm imellem
V-stgm. Hækler du (meget) stramt, kan du hækle 2
lm mellem hver V-stgm.
Begynd i en vilkårlig lmb med stående stgm eller
med 3 lm [=1 stgm]
(1 lm, 1 stgm) i samme lmb [dette er din første Vstgm – se eventuelt Specielle masker]. 1 lm.
* V-stgm i næste lmb, 1 lm *. Gentag fra * til *
omgangen rundt.
Saml med nål eller km i første stgm i første V-stgm
eller i toppen af 3. lm.
Maskeantal: 36 V-stgm, 36 1-lmb.
Omg 11:
Du kan vælge at hækle denne omgang fra retsiden
eller fra vrangsiden. Blomsterne vil blive lidt mere
regelmæssige, hvis du hækler fra vrangsiden. På
første billede ses blomsterknopperne hæklet fra
retsiden, på andet er de hæklet fra vrangsiden.
Vælger du at hækle dem fra vrangsiden, da husk at
vende arbejdet inden omgang 12, så du igen hækler
på retsiden.
Når du hækler som angivet, vil der danne sig en
blomsterknop – vær opmærksom på, at såvel den
første som den sidste fm skal hækles ret stramt, så
de lange masker (dobbeltstangmasken og den
tredobbelte stangmaske) bukker sig.
Begynd med stående fm eller 1 lm [= 1 fm] i en
vilkårlig V-stgm:
Blomsterknop i V-m hækles således:
(1 fm, 1 dbstgm, 1 3-dbstgm, 1 fm) i V-stgm.

Blomsterknop [= (1 fm, 1 dbstgm, 1 3-dbstgm, 1
fm)] i hver V-stgm omgangen rundt.
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Saml med nål eller med km i første fm i
blomsterknoppen.
Maskeantal: 36 blomsterknopper i V-stgm.
Blomsterknopperne er mere uregelmæssige i
udseendet end f.eks. popcorn, knopper (knopper
kaldes også for bobler) og ananas.
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Omg 12:
OBS: Hvis du valgte at hækle blomsterknopperne
fra vrangsiden, da husk at vende arbejdet, så du
igen hækler fra retsiden.
I denne omg hækles 2 spyd-stgm [eller spyd-dbstgm
hvis du hækler stramt] i mlr mellem V-stgm .
Derefter hækles 1 fm i blomsterknoppen [på
bagsiden af blomsterknoppen].
Begynd med stående spyd-stgm [se specielle
masker] i mlr mellem 2 V-stgm fra omg 10,
1 spyd-stgm i samme mlr, 1 fm bag i næste
blomsterknop.
* 2 spyd-stgm i mlr mellem næste 2 V-stgm [i omg
10], 1 fm bag i næste blomst *.
Gentag fra * til * omgangen rundt. Saml med nål
eller km i første spyd-stgm.
Maskeantal: 72 spyd-stgm, 36 fm (108 m).
Synes du, at dit arbejde bliver for ”knudret” med 2
spyd-stgm imellem blomsterknopperne, kan du i
stedet vælge at hækle således [så du stadig får
samme totale maskeantal i denne omgang]:
* 1 spyd-stgm i mlr mellem næste 2 V-stgm [i omg
10], 2 fm bag i næste blomsterknop *
Maskeantal: 36 spyd-stgm, 72 fm (108 m).
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Omg 13:
Begynd med stående fm eller 1 lm [= 1 fm] i en
vilkårlig m.
1 fm i hver m omgangen rundt.
Saml med nål eller km i første fm.
Maskeantal: 108 fm.

Omg 14:
Begynd med hstgm eller 2 lm [= 1hstgm] i en
vilkårlig m.
Hstgm i hver m omgangen rundt.
Saml med nål eller km i første hstgm.
Maskeantal: 108 hstgm.
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Omg 15:
I denne omgang skal der tages 12 masker ud, det
gøres ved at hækle 2 fm i samme maske hver 9. m.
Begynd med stående fm eller 1 lm [= 1 fm]:
Fm i næste 7 m, 2 fm i næste m.
* Fm i 8 m, 2 fm i næste m * Gentag fra * til *
omgangen rundt.
Saml med nål eller km i første fm.
Maskeantal: 120 fm.

Omg 16:
Begynd i en vilkårlig m med stående fm eller 1 lm
[= 1 fm],
2 lm, spring 1 m over.
* 1 fm, 2 lm, spring 1 m over *
Gentag fra * til * omgangen rundt. Saml med nål
eller km i første fm.
Maskeantal: 60 fm, 60 2-lmb.
'
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Foto: Jane Johansen – denne udgave har Jane hæklet i Piccolo.

Du er nu færdig med første del af Frigg. Vi ses om
en uge til del 2 – omgange 17 til og med 28.
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