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Easy Piece Sjal 
 

 

Du skal bruge: 

• Hæklenål str. 6 

• 3 fed Silke sky 50g/300m fra Uldfeen på Facebook 

1 fed 100% silke 100g/800m ligeledes fra Uldfeen 

• Saks 

• Garnnål 

• 3 keramikperler 

• Wensleydale uldkrøller  

 

Forkortelser: 

m = masker/masker 

lm = luftmaske 

stgm = stangmaske 
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Før du går i gang: 

Der hækles hele tiden med 2 tråde garn. 

1 tråd silke + 1 tråd silke sky. 

Garnet der er benyttet i opskriften er en grøn semisolid i 100% silke. 

Derudover 3 fed Silke Sky (bestående af alpaca og silke) I hver deres farve. En grøn, en grå og en 

multifarvet. 

OBS på at sjalet bliver meget langt i spidsen. 

Ønskes et mere alm trekantssjal, anbefaler jeg i stedet at hækle det i halv-stangmasker. Gøres dette, bør du 

dog være opmærksom på at sjalet bliver mere tæt – altså mindre luftigt. 

Vælger du halv-stangmasker, anbefaler jeg derfor at gå ½-1 nålstørrelse op. 

 

Fremgangsmåde: 

1. Hækl 4 lm. I den første lm, hækles 2 stgm. 

2. Vend arbejdet. Hækl 3 lm + 1 stgm i første m. I næste m hækles 1 stgm. I den sidste m, hækles 2 

stgm. 

3. Vend arbejdet. Hækl 3 lm + 1 stgm i første m. Herefter hækles 1 stgm i hver m. I den sidste m. (den 

3. lm fra forrige omgang) hækles 2 stgm. 

 

Gentag punkt 3 til du har opnået ønsket størrelse. 

Ang. striberne: Jeg har valgt at ligge mine striber i et tilfældigt mønster. Du kan med fordel kopiere dette, 

eller du kan vælge dig et fast mønster af striber, du går efter. 
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