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Side 1 

 
Hækleudtryk - Unicorn Mandala CAL 
 
m – maske 
km – kædemaska 
lm – luftmaske 
lmb – luftmaskbue 
bml – hækle i bageste maskeled 
fm – fastmaske 
hst – halvstangmaske 
st – stangmaske 
dbst – dobbelt stangmaske 
lang fm – lang fasmaske, med nedhækling i maske 2 omg nedenunder 
spo – spring over 
frr – forrige 
stgr – stangmaske gruppe 
omg - omgang 
 
ff relfm – forfra relief fastmaske, fastmaske om stolpen på masken i rækken nedenunder 
forfra 
ff relhst – forfra relief halvstangmaske 
ff relst – forfra relief stangmakse (se side 3) 
ff reldbst – forfra relief dobbelt stangmaske (se side 4) 
bf relfm – bagfra relief fastmaske, fasmaske om stolpen  på masken i rækken nedenunder 
bagfra 
bf relhst – bagfra relief halvstangmaske (se side 5) 
bf relst – bagfra relief stangmaske 
 
4 st sm – 4 stangmasker hæklet sammen (se side 6) 
3 st sm – 3 stangmaske hæklet sammen  
puffm – puffmaske (se side 7) 
krydset st – (se side 7) 
pic -picot (se side 8) 
2 bf reldbst sm – 2 relief dobbelte stangmaske hækles sammen (se side 8) 
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Side 2 

Specialmasker 
 
Stående fastmaske – Begynd med en løkke på nålen, stik nålen ind i masken, slå om og 
stræk igennem masken, slå om og træk gennem begge løkker på nålen. 
 

   
 

  
 
Stående stangmaske – begynd med en løkke på nålen, slå om, stik nålen ind i masken, slå 
om og træk igennem masken, slå om og stræk i gennem 2 løkker, slå om og træk igennem de 
sidste 2 løkker på nålen. 
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Side 3 

Forfra relief stangmaske – ff relst – Slå om, stik nålen om masken i rækken nedenunder, fra 
forsiden om på bagsiden, bag om masken og frem på forsiden igen ( billede nr. 2), slå om og 
træk igennem, slå om og træk igennem 2 løkker, slå om og træk igennem de sidste 2 løkker 
på nålen. 
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Side 4 

Forfra relief dobbelt stangmaske – ff reldbst – slå 2 gange om nålen, stik nålen om masken i 
rækken nedenunder, fra forsiden om på bagsiden, bag om masken og og frem på forsiden 
igen (billede 2), slå om, træk igennem, slå om og træk igennem 2 løkker, slå om  og træk 
igennem 2 løkker, slå om og træk igennem de sidste 2 løkker på nålen. 
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Side 5 

Bagfra relief halvstangmaske – bf relhst – Slå om, stik nålen om masken i rækken 
nedenunder, fra bagsiden og frem på forsiden, henover masken og ud på bagsiden igen 
(billede 2), slå om og træk igennem, slå om og træk igennem alle masker på nålen. 
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Side 6 

4 stangmasker hækles sammen – 4 st sm – billederne viser 4 st sm i starten af en omgang 
med stående st. 
Begynd med en løkke på nålen, slå om og stik nåle ind i masken, slå om og træk igennem, slå 
om og træk i gennem 2 løkker. *slå om og stik ind i næste maske, slå om og træk igennem, 
slå om og træk i gennem 2 løkker*. Gentag fra * til * 2 gange til. Du har nu 4 halv-færdige st 
på nålen (billede 6), slå om og træk igennem alle 5 løkker på nålen. 
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Side 7 

Puff maske – puffm - *slå om, stik nålen ind i masken, slå om og træk igennem. Træk 
masken op på højde med en almindelig st*. Gentag fra * til * indtil du har 9 løkker på nålen, 
slå om og træk igennem alle løkker. Luk puffm med en lm. 
 

   
 
Krydset stangmasker – krydset st – * 1 st, gå tilbage og hækle en st i masken lige før den 
første st. Spring den st over du lavede først og en ekstra maske*. Genta fra * til *.  
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Side 8 

Picot – pic – 3 lm, km i den første lm og den anden af de parallelle løkker fra st du lige har 
lavet (se første billede nedenfor). træk igennem begge og du har lavet en picot. 
 

   
 
2 Forfra relief dobbelt stangmaske sammen – slå om 2 gang, placér nålen som i billede nr. 1, 
slå om og træk igennem, slå om og træk igennem 2 løkker, slå om og træk igennem 2 løkker.  
Slå om 2 gange, placér nålen som i billede nr. 2, slå om og træk igennem, slå om og træk 
igennem 2 løkker, slå om og træk igennem 2 løkker.  
nu  har du 3 løkker på nålen. Slå om og træk igennem alle 3 løkker. 
 

   
 


