
The Penny Drops CAL 

Del 4: 1. juli 2017 
Kanter om midterstykke 

 
Midterstykket består af 188 rækker med 50 m.  
 
Hæklenål: H/ 8/ 5 mm  
 
Maskeforkortelser: 
Lm = luftmaske  
M = maske(r)  
Fm = fastmaske  
Stående Fm = stående fastmaske 
Hstgm = halv stangmaske 
Stående Hstgm = stående halv stangmaske 
Stgm = stangmaske 
Stående Stgm = stående stangmaske  
FRHstgm = forom relief halv stangmaske 
BRHstgm = bagom relief halv stangmaske 
FRStgm = forom relief stangmaske 
BRStgm = bagom relief stangmaske  
Dbstgm = dobbelt stangmaske 
 
 

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

bogstaver med kursiv for at hjælpe og vejlede dig.  

 

Ekstra kommentarer:  
 
Den foreslåede størrelse hæklenål er H/ 8/ 5,00 mm. Det er vigtigt, at hæklefastheden på 
de hæklede masker er det samme som på de tunesiske stykker, således at kanten ikke 
“krymper” eller “strækker” længden af stykkerne. Hæklefasthed: 10 m = 5,7 cm (2 ¼”) 

 
1. Jeg bruger vendinger uden Lm eller næsten uden Lm på alle mine hæklede dele. Ved 

Fm, vend, Fm i samme m; ved Hstgm, 1 Lm, vend, Hgstm i samme m; ved Stgm, 1 lm, 
vend, Stgm i samme m. Jeg bruger dem ikke i dette stykke, men til en Dbstgm, ville jeg 
bruge 2 lm, vend og Dbstgm i samme m. Dette sikrer et mere fast hjørne uden huller, og 
den sidste m i en række ser ud, som en m og ikke en rodet lm.  
 

2. Jeg viderefører garnet så meget som muligt så længe, at det ikke er mere end 2 
rækker. Jeg vil fortælle dig, hvornår du skal klippe det garn, som du ikke længere skal 
bruge. Du vil til slut have mange færre ender at hæfte. Efterlad en ende på 13 cm (5”) til 
at hæfte med.  

 

Stykkets  
afslutningsrække.  

Stykkets begyndelsrække 

 
 
Retside  
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Højre side af stykke  Venstre side af stykke 



       

Færdiggør kanten på den højre side af stykket (begyndelsesrækken i bunden, 
afslutningsrækken i toppen)  

Ulige rækker er på retsiden og lige rækker er på vrangsiden.  

Med retsiden af stykket imod dig og begyndelsesrækken til højre: 

Farve A = kontrastfarve  

Farve B = Caron Cake 

Farve C = en ekstra kontrast farve, som du kan vælge at bruge i stedet for Caron Cake. 
Til det blå tæppe, valgte jeg hvid og til det fersken tæppe, oatmeal (beige). Afhængig af 
”hvor du er” inde i nøglet, vil du måske synes, at der ikke er nok kontrast.   

Maskeantal:  Der er 188 rækker af Tm, så der skal altid være 188 m i kantens rækker.  
 
Maskemarkører: Hvis du kommer til at mindske eller øge en m, vil det formodentlig ske i 
enden af rækkerne. Du kan evt sætte en maskemarkører i 5. m fra begge ender.  
 
Række 1: Begynd med Farve A med en stående fm i den første m i enden af den første Tm 
række OG saml garn op igennem startmasken i begyndelsesrækken. Dette vil placere den 
første m i hjørnet; Stik nålen i den næste m og under det løse garn på bagsiden af stykket 
og fm i hver eneste m langs rækken. 1 lm, vend [188 m nu og hele vejen] 
 
Række 2: Hstgm i vende m og i hver maske til enden af rækken, vend, klip garnet [efterlad en 
på 13 cm (5”) ende]. [188 m] 
 
Række 3 – 8 er simpelt kurveflet: Brug farve B eller C til række 3, 4 og 5, og brug farve A til 
række 6, 7 og 8.  
 
Rækker, som er understreget indikerer et farveændring 
 
Række 3: Begynd med farve B eller C [Caron Cake eller anden kontrastfarve]  med en 
stående hstgm i den første m, FRstgm i næste 3 m, BRstgm i næste 4 m, *FRstgm i næste 4 
m, BRstgm i næste 4 m.* Gentag fra * til * indtil 4 m tilbage. FRstgm i næste 3 m, Hstgm i 
sidste m, 1 lm, vend. [188 m]  
 
Der skal være en Hstgm i starten af rækken, 3 FRstgm, 23 grupper af 4 BRstgm, 22 grupper 
ad 4 FRstgm og en Hstgm i enden af rækken.  
 



Række 4: Hstgm i samme m, BRstgm i næste 3 m, FRstgm i næste 4 m, *BRstgm i næste 4 
m, FRstgm i næste 4 m.* Gentag fra * til * indtil 4 m tilbage. BRstgm i næste 3 m, Hstgm i 
sidste m, 1 lm, vend. [188 m] 
 
Række 5: Hstgm i samme m, FRstgm i næste 3 m, BRstgm i næste 4 m, *FRstgm i næste 4 
m, BRstgm i næste 4 m.* Gentag fra * til * indtil 4 m tilbage. FRstgm i næste 3 m, Hgstm i 
sidste m, klip garnet, vend. [188 m] 
 
 

 
Forom relief m i denne sektion er modsat dem i de foregående 3 rækker for at give 

”kurveflet” effekten.  
 
Række 6: Begynd med Farve A med en stående Hstgm i den første m, FRstgm i næste 3 m, 
BRstgm i næste 4 m, *FRstgm i næste 4 m, BRstgm i næste 4 m* Gentag fra * til * indtil 4 m 
tilbage, FRstgm i næste 3 m, Hstgm i sidste m, 1 lm og vend [188 m] 
 
Række 7: Hstgm i samme m, BRstgm i næste 3 m, FRstgm i næste 4 m, *BRstgm i næste 4 
m, FRstgm i næste 4 m*. Gentag fra * til * indtil 4 m tilbage, BRstgm i næste 3 m, Hstgm i 
sidste m, 1 lm, vend. [188 m] 
 
Række 8: Hstgm i samme m, FRstgm i næste 3 m, BRstgm i næste 4 m, *FRstgm i næste 4 
m, BRstgm i næste 4 m.* Gentag fra * til * indtil 4 m tilbage, FRstgm i næste 3 m, Hstgm i side 
m, vend, klip garnet. [188 m] 
 
Række 9: Begynd med Farve B [Caron Cake] eller C med en stående Hstgm, Hstgm i hver 
maske langs hele rækken, 1 lm, vend. [188 m] 
 
Række 10: Fm i samme m, FRhstgm i hver maske langs hele rækken indtil sidste m, Fm i 
sidste m. Klip garnet og begynd med Farve A [taget med op fra række 8], 1 lm, vend. (188 m) 
 
Række 11: Stgm i samme m, *Stgm i næste m, 1 lm, spring 1 m over.* Gentag fra * til * indtil 1 
m tilbage, Stgm i sidste m, vend. [188 m = 95 Stgm samt 93 lm-1 Mel] 
 
Række 12: Begynd med Farve B eller C med en stående Fm i den første m, *Stgm i den 
oversprungne m fra sidste række [foran 1 lm], Fm i næste m.* Gentag fra * til * indtil 1 m 
tilbage, Fm i sidste m, 1 lm, vend. [188 m = 93 Stgm samt 95 Fm] 
 
Række 13: Stgm i samme m, 1 lm, spring 1 m over, *Stgm i næste, 1 lm, spring 1 m over.* 
Gentag fra * til * indtil 2 m tilbage, Stgm i sidste 2 m, klip garnet. [188 m= 95 Stgm samt 93 1-
lm buer] 
 
Række 14: Begynd med Farve A [taget med op fra række 11], med en Fm, *Fm i næste m, 
Stgm i den oversprungne m fra sidste række. * Gentag fra * til *, Fm i sidste m, 1 lm, vend.  
[188 m = 93 Stgm samt 95 Fm] 
 
Række 15: Fm i samme m og i hver maske langs hele rækken. Klip garnet. [188 m] 

 

Færdigør kanten på den venstre side af stykket  



Ulige rækker er på retsiden og lige rækker er på vrangsiden.  

Med retsiden af stykket imod dig, og afslutningsrækken til venstre: 

Række 1: Begynd med Farve A og en stående Fm i den første m i enden af den første Tm 
række, Fm i hver m til enden, 1 lm, vend. [188 m] 

Gentag række 2 til 15 foroven.  

 

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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