
The Penny Drops CAL 
Part 2 

Midterstykket 
 

Maskeforkortelser: Dansk 
 
Lm = luftmaske 

M = maske(r) 

Tm = Tunesisk maske 

Fm = Fastmaske 

* *Gentag instruktionen mellem stjernerne, det antal gange, der er angivet. Dette er normalt en 
gentagelse for en hel side og vil bestå af flere instruktioner.  

( )Gentag instruktioner mellem parenteserne, det antal gange, der er angivet. Her vil være 
færre gentagelser.  

 [ ] Tips og bemærkninger ved slutningen af hver række er skrevet imellem klammer og blå 

bogstaver med kursiv for at hjælpe og vejlede dig.  

Tunesiske maskeforkortelser: Dansk  
 

O-rk= opsamlingsrække 

A-rk= afmaskningsrække 

Tm = Tunesisk simpel retmaske  

TFRStgm = Tunesisk forom relief stangmaske: Slå om, stik nålen forom omkring begge 
lodrette ribber i den angivne maske, slå om, træk en løkke op, slå om, træk igennem 2 løkker 
EN GANG, efterladende 1 løkke på nålen, spring ribben over bagved masken.   

TFRDbgstm = Tunesisk forom relief dobbelt stangmaske:Slå om 2 gange, forom omkring 
begge lodrette ribber i den angivne maske, slå om, træk en løkke op, slå om, træk igennem 2 
løkker TO GANGE, efterladende 1 løkke på nålen, spring ribben over bagved masken.  

Se introduktionsdelen mht. til terminologi om tunesisk masker. 
 
Der er i alt 188 rækker i dette stykke.   

 
Det er vigtigt, at hæklefastheden på dette stykke passer med hæklefastheden på 

sidestykkerne. Check at 10 rækker af dette mønster har den samme længde som 10 
rækker af sidestykkets mønster. De færdige stykker skal have samme længde, 5 cm (2”) 

difference er acceptabel. 10 m = 5,7 cm (2 ¼”), 10 rækker  = 7,6 cm (3”). 

Rækker, som er understreget indikerer en farveændring. En farveændring sker i de sidste 2 
m af den forrige A-rk.   
 
Med farve A [kontrastfarve] og størrelse J / 9 / 6,00 mm tunesisk hæklenål, 50 lm. 
 
Række 1: Indsæt nålen i den bagerste lænke i 2. Lm fra nålen og træk en løkke op. Gentag 
dette for hver Lm. Du har nu 50 løkker på nålen.  



Slå om og træk igennem 2 løkker; gentag afmaskningsrækken, indtil der er en løkke tilbage på 
nålen.  
 [Den sidste løkke på hver afmaskningsrække er den første maske på 
opsamlingsrækken.] 
 
Række 2-4: Lav 3 rækker mere med farve A [kontrastfarve] og skift til farve B [Caron Cake] i 
de sidste 2 løkker af den 4. række. Der er i alt 4 rækker med kontrastfarven.   
 
Række 5: Dette er begyndelsesrækken med 3 Tm imellem hver TFRDstgm.  
 
Hvis du bruger Caron Cakes, foreslår jeg at du starter midterstykket med anden farve i 
nøglet, således at det er forskelligt fra sidestykkerne. Det ubrugte garn kan bruges til 

kanterne.  
 
Med farve B, Tm i den forreste lodrette ribbe på 2. m. [Den sidste løkke på hver 
afmaskningsrække er den første maske på opsamlingsrækken.] 
 
*Lav en TFRDstgm (slå om 2 gange, stik nålen forom om begge lodrette ribber, 2 rækker 
nede imellem den 2. og 3. række og træk garnet igennem, slå om og træk igennem 2 løkker, 
slå om og træk igennem 2 løkker. 1 løkke bliver tilbage på nålen. Spring ribben over 
bagved relief masken.   
 

 
 
Tm i de næste 3 m.*,Den dobbelte stangmaske skal være samme længde, som de sidste 2 
rækker af Tm og være placeret på toppen af m i den anden række. Gentag fra * til * rækken 
igennem.  Der vil være i alt 12 TFRDstgm .  
 
Færdiggør afmaskningsrækken. 
 
Række 6: Tm i næste række, skift til farve A i de sidste 2 løkker af afmaskingsrækken.  
I resten af stykket, skal du lave m omkring den eksisterende TFRDstgm, 2 rækker nede.  
 
Række 7: Tm i 2. m, *TFRDstgm omkring Dstgm 2 rækker need, Tm i næste 3 m*. Gentag fra 
* til * rækken hen. Færdiggør afmaskningsrækken.  
 



 
 
Row 8: Tm, skift til farve B i de sidste 2 løkker. . 
 
Gentag række7 og række 8 skiftende imellem farve A og farve B, 2 rækker af hver farve, 
indtil der er i alt 188 rækker.   
 

Det er en god ide at tælle dine masker og sikre dig, at du har 50, og når du laver 
opmaskningsrækken, sikrer at der er 3 Tm imellem hver forom relief m og i enden.  
Hvis du ikke færdiggør TFRDstgm korrekt, vil du enten mindske eller øge en løkke på 
nålen. Spring ikke m over i ribben, før den sidste m.  
 

Resume: 
Der er 2 rækker af kontrastfarve og 2 rækker af Caron Cake i hvert komplet mønster.  
 
Den første opsamlingsrække af hver farveændring: Tm i 2. m, *TFRDstgm i næste, Tm i 
næste 3 m*, gentag fra * til * til enden af opsamlingsrækken. Færdiggør afmaskningsrækken, 
Tm i næste række og skift farve i enden af afmaskningsrækken. . 
Gentag indtil der er i alt 188 rækker og luk af i opsamlingsrækken på den sidste række.  
 
Luk af (Opsamlingsrække): 
*1 løkke på nålen, indsæt nålen i den første løkke af næste ribbe, slå om og træk igennem 
begge løkker, en løkke tilbage på nålen*. Gentag hele rækken med løs tråd. 
 

 
 
 

Vilkår for brug: 

 

1. Dette mønster/udgivelse er beskyttet af internationale copyright love  
2. Dette mønster/udgivelse må kun benyttes til eget brug.  
3. Genudgivelse eller distribution på enhver måde inkl. mekanisk eller elektronisk, inkl. 

forsendelse, scanning eller e-mail er forbudt.  
4. Links til mønstret/udgivelsen må gerne lægges på de sociale medier, men ikke selve 

mønstret/udgivelsen  
5. Denne del må gerne laves som en gave eller donation til velgørenhed. Hvis du 

sælger delen, venligst kontakt mig først på purrfectamewsments@gmail.com 
6. Dette mønster er blevet testet og tjekket for nøjagtighed. Ekstra ændringer og 

forbedringer vises i efterfølgende versioner til dette mønster/udgivelse 
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