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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 for eksempel 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 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. 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). Læs herom eller hent udskriftsvenlig fil med billedserie her: http://garnhylden.dk/?p=604.
Vil du se videoer af, hvordan man afslutter med nål, er det en god idé at søge på ”needle join”.
___________________

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).
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Copyright 2016 – Marita Eyfríð Kristensen – http://shianti.dk Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsretten til denne opskrift ligger hos mig. Men jeg giver dig
hermed tilladelse til at dele den, hvis du ønsker. Du må dog under ingen omstændigheder sælge opskriften! Det er en gratis opskrift, som alle kan hente
uden beregning på min hjemmeside. Og du må heller ikke ændre den og kalde den din egen opskrift. Men det hæklede er naturligvis DIT værk. Selv om du
gerne må kopiere opskriften, vil jeg dog blive meget glad, om du henviser til min side. Du er velkommen til at sælge dine færdige værker hæklet efter denne
opskrift, men du må ikke bruge mine billeder. Venligst altid krediter mig som designer af denne opskrift – link meget gerne til min side. Tak og god
fornøjelse. Garnet, som Frigg er designet til og testhæklet med, kan du finde på min webshop: http://garnhylden.dk

4. april 2017

Uge 6 omgange 51 til og med 56

Frigg

3

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
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.
OPSKRIFT:

Omg 51:
Begynd i et vilkårligt nyt hjørne med stående
hstgm. (2 lm, 1 hstgm) i samme hjørne-lmb.
Eller begynd med km hen til næste hjørne-lmb. 4
lm [= 1 hstgm + 2 lm]. 1 hstgm i samme hjørne-lmb.
* 1 hstm i næste m [som er den skjulte m], hstgm i
næste 120 m frem til næste hjørne. (1hstgm, 2 lm,
1 hstgm) i hjørne-lmb *.
Gentag fra * til * yderligere 3 gange. Undlad (1
hstgm, 2 lm, 1 hstgm) ved sidste gentagelse.
Saml med nål eller km i første m.
Maskeantal: 492 hstgm, 4 2-lmb hjørner.
Pr. side: 123 hstgm.

Omg 52:
I denne omgang hækles kryds over to masker (à la
kabelmasker).
Disse hækles således: spring 1 m over, stgm i næste
2 m, stgm i oversprungne m (foran de 2 stgm).
Begynd i et vilkårligt nyt hjørne med stående
hstgm. (2 lm, 1 hstgm) i samme hjørne-lmb.
Eller begynd med km hen til næste hjørne-lmb. 4
lm [= 1 hstgm + 2 lm]. 1 hstgm i samme hjørne-lmb.
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* Spring 1 m over [som er den skjulte m], stgm i
næste 2 m, 1 stgm i oversprungne m *.
<< Spring 1 m over, stgm i næste 2 m, stgm i
oversprungne m >> 40 gange frem til næste hjørne.
(1 hstgm, 2 lm, 1 hstgm) i næste hjørne-lmb *.
Gentag fra * til * yderligere 3 gange. Undlad (1
hstgm, 2 lm, 1 hstgm) ved sidste gentagelse.
Saml med nål eller km i første m.
Maskeantal: 8 hstgm, 492 stgm [164 kryds], 4 2-lmb
hjørner.
Pr. side: 2 hstgm, 123 stgm [41 kryds].

Omg 53:
Begynd i et vilkårligt nyt hjørne med stående
hstgm. (2 lm, 1 hstgm) i samme hjørne-lmb.
Eller begynd med km frem til næste hjørne-lmb. 4
lm [= 1 hstgm + 2 lm]. 1 hstgm i samme hjørnelmb.
* Hstgm i næste m [som er den skjulte m], hstgm i
næste 124 m. (1 hstgm, 2 lm, 1 hstgm) i næste
hjørne-lmb *.
Gentag fra * til * yderligere 3 gange. Undlad (1
hstgm, 2 lm, 1 hstgm) ved sidste gentagelse.
Saml med nål eller km i første m.
Maskeantal: 508 hstgm, 4 2-lmb hjørner.
Pr. side: 127 hstgm.
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Omg 54:
Begynd i et vilkårligt nyt hjørne med stående fm.
(2 lm, 1 fm) i samme hjørne-lmb.
Eller begynd med km frem til næste hjørne-lmb, 1
lm [= 1 fm]. (2 lm, 1 fm) i samme hjørne-lmb.
* 1 fm i næste m [som er den skjulte m], fm i hver
m frem til næste hjørne. (1 fm, 2 lm, 1 fm) i hjørnelmb *.
Gentag fra * til * yderligere 3 gange. Undlad (1 fm,
2 lm, 1 fm) ved sidste gentagelse.
Saml med nål eller km i første m.
Maskeantal: 516 fm, 4 2-lmb hjørner.
Pr. side: 129 fm.

Omg 55:
Begynd i et vilkårligt nyt hjørne med stående fm.
(2 lm, 1 fm) i samme hjørne-lmb.
Eller begynd med km til næste hjørne-lmb,
3 lm [= 1 fm + 2 lm]. 1 fm i samme hjørne-lmb.
* Fm i næste m [som er den skjulte m], fm i hver m
frem til hjørne. (1 fm, 2 lm, 1 fm) i hjørne-lmb *.
Gentag fra * til * yderligere 3 gange. Undlad (1 fm,
2 lm, 1 fm) ved sidste gentagelse.
Saml med nål eller km i første fm.
Maskeantal: 524 fm, 4 2-lmb hjørner.
Pr. side: 131 fm.
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Omg 56:
Dit arbejde bølger efter denne omgang. Det retter
sig i efterfølgende omgange.
Begynd i et vilkårligt nyt hjørne med stående
stgm. (2 lm, 1 stgm) i samme hjørne-lmb.
Eller begynd med km frem til næste hjørne-lmb. 5
lm [= 1 stgm + 2 lm]. 1 stgm i samme hjørne-lmb.
* Spring den skjulte m over.
<< V-stgm i næste m, spring 1 m over >> 65 gange.
(1 stgm, 2 lm, 1 stgm) i næste hjørne-lmb *.
Gentag fra * til * yderligere 3 gange. Undlad (1
stgm, 2 lm, 1 stgm) ved sidste gentagelse.
Saml med nål eller km i første m.
Maskeantal: 260 V-stgm, 8 stgm, 4 2-lmb hjørner.
Pr. side: 65 V-stgm, 2 stgm.

Du er nu færdig med sjette del af Frigg. Vi ses om en uge til del 7, omgange 57 til og med 63.
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