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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. Forskellene er markeret med rødt.  

UGE 4 

 

Række / tur Maske / stik Original  Forslag 1 Forslag 2 

91-97 Vandrette striber 1-2-1-2-1-2-1 1-2-1-2-1-2-1 1-2-1-2-1-2-1 

98-99 Kant 1 3 3 

100 Kant  2 3 3 
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HUSK 
Start altid med at tage ud, tag ud før midtermasken, lige efter midtermasken og før den sidste maske, tager du også 

ud.  

 

Række 91 til 97 
 

 

Vandrette striber 

 

 

Række 91  TM farve 1  FS i afmaskningsrækken 

Række 92  TV  farve 2  FS i afmaskningsrækken 

Række 93  TM farve 1  FS i afmaskningsrækken 

Række 94  TV farve 2  FS i afmaskningsrækken 

Række 95  TM farve 1  FS i afmaskningsrækken 

Række 96  TV farve 2  FS i afmaskningsrækken 

Række 97  TM farve 1  FS i afmaskningsrækken 

 

(391 løkker) 
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Række 98 til 100 
 

FS i det sidste træk igennem afmaskningsrækken af række 97 

 

Række 98 og 99 er lavet i farve 1 og række 100 i farve 2, da jeg lavede dikkedarerne i farve 1. Men du er velkommen 

til at ændre det, hvis du foretrækker det. 

 

Gennembrudt mønster 

 

 
 

 

Dette mønster er lavet på afmaskningsrækken. Hvis du følger instruktionen trin for trin, er det nemt. Men spring ikke et 

eneste ord over.  

 

Hvis du har brug for hjælp til denne maske, se denne video af Kim Guzman på YouTube 
htTV://youtu.be/EKuDhoRJJ1w?list=PLoH3zXZBXpSNeMMlWqQNQJyH07Z40U54f 

 

Række 98 
farve 1 

afmaskningsrække 

TM 

 

Afmaskningsrække   

Trin 1  træk igennem 1 løkke  

Trin 2  træk igennem 2 løkker, (alle udtagningerne vil blive lavet på denne måde) 

Trin 3  træk igennem 1 løkke 

Trin 4  træk igennem 4 løkker, 

Trin 5   træk igennem 1 løkke 2 GANGE 

Trin 6  gentag trin 4 og 5 indtil udtagningen før midtermasken, 

Trin 7  træk igennem 2 løkker 3 gange 

Trin 8  gentag trin 4 og 5 indtil udtagningen før den sidste maske 

Trin 9  træk igennem 2 løkker 2 gange 

 

BEMÆRK 
Hvis du ikke har 3 løkker før udtagningen før midtermasken, trækker du igennem 2 løkker indtil du når til 

midtermasken. Nu skal du trække igennem samme antal 2 løkker, som du gjorde før midtermasken. Gå videre med trin 

8.  

 

(395 løkker) 

  

https://youtu.be/EKuDhoRJJ1w?list=PLoH3zXZBXpSNeMMlWqQNQJyH07Z40U54f
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Række 99 
farve 1 

 

Forklaring TUM  Tunesisk udvidet maske.  

 

TUM er baseret på TM, men har et ekstra træk igennem 1 løkke.  

 

Trin 1   tag en maske op, som en TM 

Trin 2  træk igennem 

Trin 3  slå om og træk igennem 1 løkke på nålen 

 

Få lidt hjælp ved at se denne video af Kim Guzman af tunesisk udvidet maske.  

htTV://youtu.be/BpvYSuGtaK4 

 

Afmaskningsrække 

Start din række med en lm, da en TUM er højere.  

TUM i hver maske og i hver lænke.  

 

Afmaskningsrække 

Trin 1  træk igennem 1 løkke  

Trin 2  træk igennem 2 løkker, (alle udtagninger vil blive lavet på denne made) 

Trin 3  træk igennem 1 løkke 

Trin 4  træk igennem 4 løkker, 

Trin 5  træk igennem 1 løkke 2 GANGE 

Trin 6  gentag trin 4 og 5 indtil udtagningen før midtermasken, 

Trin 7  træk igennem 2 løkker 3 gange 

Trin 8  gentag trin 4 and 5 indtil udtagningen før den sidste maske 

Trin 9  træk igennem 2 løkker 2 gange 

 

BEMÆRK 
Hvis du ikke har 3 løkker før udtagningen før midtermasken, trækker du igennem 2 løkker indtil du når til 

midtermasken. Nu skal du trække igennem samme antal 2 løkker, som du gjorde før midtermasken. Gå videre med trin 

8.  

 

 

(399 løkker) 

 

  

https://youtu.be/BpvYSuGtaK4
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Række 100 
farve 2 

 

Afmaskningsrække 

Start din række med en lm, da en TUM er højere.  

TUM 

 

Afmaskningsrække 

Trin 1  træk igennem 1 løkke  

Trin 2  træk igennem 2 løkker, (alle udtagningerne vil blive lave på denne måde) 

Trin 3  træk igennem 1 løkke 

Trin 4  træk igennem 4 løkker, 

Trin 5  træk igennem 1 løkke 2 GANGE 

Trin 6  gentag trin 4 og 5 indtil udtagningen før midtermasken 

Trin 7  træk igennem 2 løkker 3 gange 

Trin 8  gentag trin 4 og 5 indtil udtagningen før den sidste maske 

Trin 9  træk igennem 2 løkker 2 gange 

 

(403 løkker) 

 

Normalt laver du en aflukningsrække i tunesisk hækling, men jeg har sprunget det over på grund af kvasterne. 

 

TIPS 
For at lave kvasterne, kan du bruge et CD/DVD cover eller en bog med hårdt omslag. Vikl garnet rundt om det, men 

uden overlapning, klip garnet og du har dine kvaster.  

 

Hvis toppen af dit sjal har brug for det, kan du lave en kant af fm eller hvad du kan lide af kant.  
 

Her er nogle få af testernes sjaler fra hele verden. Min tak går til alle testerne, uden dem ville dette ikke være her.  

 

          
Rita   Northcote cotton     Marjolein Fenna 

 

         
Laurel  Chainette Glitz    Melissa   Løkker & tråde 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154333186906805&set=p.10154333186906805&type=3

