
 

The Shawl of Muis er et design af Marjolein Kooiman 

Shawl of Muis – Uge 1 Designer: Marjolein Kooiman 
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Størrelse 100cm gange 240cm 

 

Materialer 

 

13 nøgler af 50 gram/112 m, hæklenål 3-4(Jeg brugte Scheepjes Donna) 

 7 nøgler af farve 1 

 6 nøgler af farve 2 

Nål 5.0 mm med en wire på 80-100cm. Jeg brugte Knitpro med en 80 cm wire  

Nål 5.5 mm med en wire på 80-100cm. Jeg brugte Knitpro med en 80 cm wire 

Maskemarkører 

 

Det er nødvendigt, at du kender til grundteknikken i tunesisk hækling, før du starter på dette sjal. Grundteknikken vil 

ikke blive forklaret i denne CAL.  

 

Grundinstruktion 

 

Det er nødvendigt at tage ud på hver række. Jeg bruger omslag, eller du kan indsætte en maske i en lænke eller 

bruge en TM. Du skal tage ud 4 steder på opsamlingsrækken; efter den første maske, før den sidste maske og på 

hver side af den midterste maske.  

 

De første rækker er forklaret trin for trin, udtagningerne bliver ikke nævnt i testen af mønstret, men du skal lave dem på 

alle rækker.  

Afmaskningsrækken er standard (træk igennem en løkke og resten trækkes igennem 2 løkker.) De sidste 3 rækker er 

anderledes og vil blive forklaret i mønstret.  

 

Den midterste maske er altid en TM!! 

 

Farveskifte (FS) 
 

Opsamlingsrække 

Når FS er i starten af rækken, trækker du den nye farve igennem de 2 sidste løkker af afmaskningsrækken på den forrige 

række.  

 

Afmaskningsrække 

Når FS er i starten af afmaskningsrækken, trækker du den nye farve igennem 1 løkke.  
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BRUG AF 3 FARVER 

 

Testerne af mit sjal har spurgt mig, om det er muligt at lave sjalet i 3 farver. Derfor har jeg lavet et farvekort med 2 
forslag med brug af 3 farver. Forskellen er markeret med rødt.  

UGE 1 

Række / tur maske / stik 2 farver Forslag 1 Forslag 2 

1-20 Bikage 1 3 1 

21-25 Kryds / kruis 1/2 1/2 1/2 

26-27 Tm 1 1 1 

28-33 Vandret stribe 2-1-2 3-1-3 2-3-2 

34-36 TM 1 1 1 

37-46 Lodret stribe 2 2 3 
 

         

Dette er lavet af David Coleman, som var leder af testteamet, og på grund af ham og testerne er mit 

mønster blevet bedre. Han har brugt forslag 1 

med 3 farver.  
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Nogle brugbare links til YouTube 

 

Tunesisk hækling udtagning – lodret maske udtagning tunesisk hækling: Bikage mønster.  

htTv://youtu.be/nrQQS01vZK4 

 
 

Tunesisk hækling bikage mønster 

htTv://www.youtube.com/watch?v=a4iZdvj-rvE... 

 

 
 

 

Tunesisk hækling krydsede masker 

htTv://www.youtube.com/watch?v=E2wDVO8d2yE... 

 

 
 

Farveskifte i tunesisk hækling 

htTv://www.youtube.com/watch?v=AJpX7bZuMLI 

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FnrQQS01vZK4&h=ATOcxpz6wkSZ6oRYydfwvaNEh-sKR2tQ9oVnHhao3VsVBUqS8UfxTtyL6Fr6QzbwomGcUsjOfRzbMK5Pb44L5cXQbor-FMAcSBIZgpfvGlHt7uRKaTyGv6Sq7TzKqkQ9w6nfdBA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Da4iZdvj-rvE%26list%3DPLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27%26index%3D23%26t%3D83s&h=ATMqKr2URdy3kEDZ2Siu6hvYtVoE4K4HecTIkFgW2oB2A48X_cSOuO___tVVMcuGi8pA84CnkXvZH7cTls1MuNq-GcFIfOckk8Hei9PF1TcP5sn1RKWCIORxlR2LLyAterxgv60&enc=AZPj83ynWUHZ7CPPRe4plkuFk2EoOSmoSaWhr47NDSfvj1bB1Ixqo2SQ1LO1mGPoaDqYMSw3WdPS061Iw8FZoOvuLZBGTJKGJX3kRNZ-PQj2uunsMuPQsIDl-ihOMMkfIHjCXIDr6J89mG1Nx1FQ_YGsIkBi6VrVWX69pl270jBDSQ&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Da4iZdvj-rvE%26list%3DPLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27%26index%3D23%26t%3D83s&h=ATNpbtrRmb2rr1nsz0RHqub6tSv7Zis248A3SWROfRR2PvBLsNrQq5v_N2DfeGwaFijWgtY3D-gR1xQ8hifNrI08-O3L6CJDAvZo8uU_bn75i_S8S27WY14oFw6YGPGMLQDiUYw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DE2wDVO8d2yE%26list%3DPLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27%26index%3D24&h=ATPD-9cGdvj6-81gmY0I0s9HAzzLj1CV9WN3Bn2dmNOT8TBCzGwPIRGCSMpNsvjrrrIlRTvmxt8aNVwygZ7UPP6eodmYVpwNltPRZgPGgwVmUDlop7FntTGhZedshtojOcoXfnw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAJpX7bZuMLI&h=ATMALbKEnLZMGyO-nYRmnMcTwu5VfUyzzeMt5AGuhTIw8gupwXyKQj6Cmjjn8FIRg3U-NJgNASlvtK5sdRqzbMVDeYnHyL372o7iXNvhtV-zn-KxW1x16ovDuYLjwwbuAnt9uT0
https://youtu.be/nrQQS01vZK4
https://www.youtube.com/watch?v=a4iZdvj-rvE&list=PLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27&index=23&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=E2wDVO8d2yE&list=PLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=AJpX7bZuMLI
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Mønsterinstruktion 

 

5 lm 

 

Række 1 

 
Sæt ind i den anden maske fra nålen og hver maske rækken hen (5 løkker), og lav afmaskningsrækken (træk igennem en 

løkke, derefter 2 løkker resten af rækken)  

 

Række 2 

 

Masker 
b  TM  Tunesisk simpel maske 

m  Udtagning 

i  Afmaskningsmaske 

 

i i i i i i i i i 

b m b m b m b m b 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
Forklaring 
Del 1  Spring over den første maske i siden (1 løkke på nålen) 

Del 2  Tag ud (2 løkker på nålen)  

Del 3  Lav en TM (tunesisk simpel maske) i den anden maske (3 løkker på nålen)  

Del 4  Tag ud (4 løkker på nålen)  

Del 5  Lav en TM (tunesisk simpel maske) i masken i midten (5 løkker på nålen) stitch)  

Del 6  Tag ud (6 løkker på nålen)  

Del 7  Lav en TM (tunesisk simpel maske) i den 4. maske (7 løkker på målen)  

Del 8  Tag ud (8 løkker på nålen)  

Del 9  Lav en TM (tunesisk simpel maske) i den 5. maske (9 løkker på nålen)  

 

Lav afmaskningsrækken (træk igennem 1 løkke og resten igennem 2 løkker.  
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 Række 3 
 
Maskerne i siderne og i midten forbliver de samme. Den midterste maske er altid en TM. (tunesisk simpel maske)  

 

Bikage 
b TM  Tunesisk simpel maske 

a TV Tunesisk vrangmaske 

m  Tag ud 

i  Afmaskningsmaske 

 

 

i i i i i i i i i i i i i 

b m a b a m b m a b a m b 

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Forklaring 

Del 1  Spring den første maske over i siden (1 løkke på nålen) 

Del 2  Tag ud    (2 løkker på nålen)  

Del 3  TV     (3 løkker på nålen) 

Del 4  TM    (4 løkker på nålen)  

Del 5  TV     (5 løkker på nålen) 

Del 6  Tag ud    (6 løkker på nålen) 

Del 7  TM    (7 løkker på nålen) 

Del 8  Tag ud    (8 løkker på nålen)  

Del 9  TV     (9 løkker på nålen) 

Del 10  TM    (10 løkker på nålen)  

Del 11  TV     (11 løkker på nålen) 

Del 12  Tag ud    (12 løkker på nålen)  

Del 13  TM    (13 løkker på nålen) 

 

Lav afmaskningsrækken (træk igennem 1 løkke og resten igennem 2 løkker)  
 

Række 4 

(17 løkker) 
Bikage 

b TM  Tunesisk simpel maske 

a TV Tunesisk vrangmaske 

m  Tag ud (slå om eller TM i lænke) 

i  Afmaskningsmaske 
 

i i i i i i i i i i i i i i i i i 

a m a b a b a m b m a b a b a m b 

 

 

Tag ud, TV, TM, TV, TM, TV, Tag ud, TM, Tag ud, TV, TM, TV, TM, TV, Tag ud, TM 

 

Start altid med at tage ud, tag ud før den midterste maske, lige efter den midsterste maske og før den sidste 

maske, tager du også ud.  

 

Bemærk 

Når du har taget ud efter den midterste maske, skal du starte med den samme maske, som du lavede lige før den 

midterste maske (før udtagning). Således, at de 2 sider bliver spejlvendte.  
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Række 5 til 20 

 

Bikage  
Start hver række med en TV (vrangmaske), og mønsteret fremkommer automatisk.  

 

Række 21 
 
Bikage. Afmaskningsrækken er i farve 2. (Første gang du trækker igennem 1 løkke er med farve 2)  
Klip ikke garnet, lad det bare hænge, da vi bruger det igen ved den næste afmaskningsrække.  

 

På grund af det ulige antal af masker, skal du lave en ekstra udtagning i hver side i den næste sektion. 

 

Følg mønstret med de almindelige udtagninger. Tag ud igen efter 20 løkker, og endnu en udtagning efter 70 løkker. 

 

(87 løkker) 
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Krydsede masker 
 

Brug en større hæklenål til krydsede masker 

 
 

i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i 

n n n n n n n n n n n n n n n n n 

 

Spring den første maske over, TM i den næste maske, TM i den oversprungne maske. * Spring den næste maske over, 

TM, TM i den oversprungne maske* 

Gentag * * indtil enden af rækken. Glem ikke udtagningerne.  

 

Normal afmaskningsrække med farveskifte. 

Klip ikke garnet, da vi bruger det igen ved næste afmaskningsrække.  

 

Række 22 til 25 

 

KRYDSEDE MASKER med farveskifte   
 

Ved starten af afmaskningsrækken (træk igennem 1 løkke) skifter du farve. Din forrige farve (række 25) er farve 1.  

Klip ikke garnet, da vi bruger det igen ved næste afmaskningsrække.  

 

(103 løkker) 

 

 

 
 

Række 26 til 27 
Skift tilbage til en mindre hæklenål.  

 
Farve 1 

 

TM   FS ved det sidste træk igennem (2 løkker) i slutningen af afsmaskningsrækken af række 27 

 

(111 løkker) 
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Række 28 til 33 

 

Vandrette striber 
 

FS ved det sidste træk igennem (2 løkker) ved slutningen af afmaskningsrækken af TV-Rækken 

 

Vandrette striber 
Række 28  TM Farve 2 

Række 29  TV  Farve 2  Skift Farve  

Række 30  TM Farve 1 

Række 31  TV Farve 1  Skift Farve  

Række 32  TM Farve 2 

Række 33  TV Farve 2  Skift Farve 

 

(135 løkker) 

 

 
 

Række 34 til 36 

Farve 1 

 

TM   FS ved det sidste træk igennem (2 løkker) i enden af afmaskningsrækken af række 36 

 

(147 løkker) 
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Række 37 til 46   

Farve 2 

 

LODRETTE STRIBER 

 

Masker 
a TV Tunesiske vrangmasker 

c TR Tunesiske retmasker 

i  Afmaskningsmasker 

 

i i i i i i i 

c a c a c a c 

 

Alle rækkerne er ens.   

 

Bemærk!! Imidlertid på grund af udtagningerne, starter du hver række med den anden maske 

 

FS ved det sidste træk igennem (2 løkker) ved enden af afmaskningsrækken af række 46 

 
(187 løkker) 

 

 
 


