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~   Coeur   ~ 
 

Et nemt hals-sjal med masser af charme! 

 

Hæklet fra spidsen og op, 

hvorefter kanten hækles på –       

så nemt kan det gøres!  

Hæklefasthed er ikke så vigtig.           

På mit eget sjal har jeg ca. 7½ 

’diamanter’ i bredden per 10 cm. 

Mit sjal er 73 ’diamant’-rækker højt 

og måler ca. 60 x 160 cm – men 

garnet betyder meget for målet. 

Jeg brugte hæklenål str. 3,5 mm og 

noget hjemmetvundet garn, ca. som 

4-5 trådet garn. 

 

 

(Danske hækletermer er brugt. I bunden findes amerikanske og britiske begreber) 

 

Sådan gør du: 

Række 1: 8 lm, form til en ring med en dbl-stm i 1. lm. Vend. 

Række 2: 8 lm, 1 km i ringen, 5 lm, 1 dbl-stm i ’den anden side’ af ringen. Vend. 

Række 3: 8 lm, 1 km i første ’diamant’, 5 lm, 1 km i næste ’diamant’, 5 lm, 1 dbl-stm i samme ’diamant’. Vend. 

Række 4: 8 lm, 1 km i første ’diamant’, 5 lm, 1 km i næste ’diamant’, 5 lm, 1 km i næste ’diamant’, 5 lm, 1 dbl-

stm i samme ’diamant. Vend. 

Fortsæt i dette mønster, til du er ca. 8-10 cm fra at have nået den ønskede bredde på sjalet. Der skal være et 

ulige antal ’diamanter’ for at det passer med den kant, jeg har lavet, men det vil også sagtens kunne fungere at 

tilpasse spidsen ved et lige antal ’diamanter’. 

På sidste række hækles den sidste’diamant’ ved at hækle 6 lm og en stm i samme, sidste’diamant’ på forrige 

række. Vend. 
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Kant:  

Række 1: 10 lm, km i tredje række’diamanter’ fra toppen 

- med andre ord; spring en række over, km i kanten på 

næste række, ( 10 lm, km i hver anden række 

’diamanter’) ned langs den korte side med for at lave 

’tungerne’.  

I spidsen af sjalet, hvor du begyndte at hækle, * 10 lm, 

km i den første ring du lavede, gentag fra * en gang 

mere, så der er hæklet 3 km i ringen med en lm-kæde på 

10 lm imellem hver (så er der to ’tunger’ fra start-

ringen), fortsæt med 10-lm-’tungerne’ op langs den 

anden korte side til du når det sidste hjørne. 

Når du når det sidste hjørne, hækles spidsen således: Hækl den sidste km i den næstsidste række ’diamanter’, 

6 lm, dbl-stm i sidste rækkes diamant. Vend. 

Række 2: 8 lm, km i den sidste ’tunge’, du lige har hæklet på forrige række, og fortsæt så med ’tungerne’ som 

tidligere, hækl (10 lm, km i næste tunge). Når du når spidsen af sjalet, vender du omkring spidsen ved at hækle 

som tungerne viser, hele vejen op til den sidste spids på sjalet. På sidste række ’diamanter’ hækler du 6 lm, 

dbl-stm i sidst rækkes diamanter igen. Vend. 

Række 3: 8 lm, km i den sidste ’tunge’, du lige har hæklet på forrige række, og fortsæt så med tungerne som 

tudligere, hækl (10 lm, km i næst tunge).  Når du når spidsen af sjalet igen, vender du omkring spidsen som 

tugerne vider igen, hele vejen op til sidste spidse på sjalet. På sidste række ’diamanter’ hækler du 6 lm, dbl-stm 

i sidste rækkes diamanter igen. Vend. 

Sidste tungekant: 1 lm, 1 fm, 2 hstm, 4 stm, 2 hstm, 2 fm i første ’tunge’ omkring lm-kæden, (2 fm, 2 hstm,      

4 stm, 2 hstm, 2 fm) omkring hver lm-’tunge’ hele vejen rundt.  

Luk af og hæft ender. 

 

Crochet Terms  

 

British English American English Scandinavian (Danish) 

Slip stitch (km) Slip stitch (km) Kædemaske (km) 

Chain stitch (ch) Chain stitch (ch) Luftmaske (lm) 

Double crochet (dc) Single crochet (sc) Fastmaske (fm) 

Half dbl-stmeble crochet (hdbl-stm) Half double crochet (hdc) Halvstangmaske (hstm) 

Treble crochet (dbl-stm) Double crochet (dc) Stangmaske (stm) 

Double dbl-stmeble crochet (ddbl-

stm) 
Treble crochet (dbl-stm) Dobbelt stangmaske (dblt stm) 

Triple dbl-stmeble crochet Double dbl-stmeble crochet (ddbl-stm) Tredobbelt stangmaske (dbl-stmedblt stm)

Cast off Bind off / fasten off Luk af 

Tension Gauge Hæklefasthed 

 


