
© Ida-Marie Hækler  Opskrift eller produkt fremstillet heraf må ikke sælges eller på anden måde benyttes i kommercielt øjemed 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Hæklede bordskånere i mandalamønster 
Design af Ida-Marie Hækler 
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   Materialer 

Hæklenål 4 mm 

Saks 

Stoppenål 

Garn fra Søstrene Grene: Flaskegrøn (garn A), lysegrøn (garn B) og lyseblå 

(garn C) 

 

   Forkortelser 

Omgang = omg  

Magisk ring = mr 

Fastmaske = fm 

Stangmaske = stgm 

Kædemaske = km 

Luftmaske = lm 
 

 

 

 

Info 

Du kan finde trin-for-trin guides til de hæklemasker, du er i tvivl om på 

IdaMarieHækler.dk. 

 

Har du spørgsmål? 

Du er altid velkommen til at kontakte mig på 

kontakt@idamariehaekler.dk. 
  



© Ida-Marie Hækler  Opskrift eller produkt fremstillet heraf må ikke sælges eller på anden måde benyttes i kommercielt øjemed 

 
 
 
 

   Opskrift 
 

Stor bordskåner 

 

1. omg (garn A): Start med 5 lm og saml dem til en ring med en km i første lm 

Lav 3 lm (tæller som en stangmaske) 

*1 stgm i luftmaskeringen, 1 lm* gentag 11 gange (24) 

Forbind med km i 3. lm. Klip garnet. Hiv det igennem. Hæft ende. 

Skift farve 

2. omg (garn B): Påsæt garnet i et vilkårligt lm-mellemrum. Lav 3 lm (tæller som en stgm), lav 

en stgm i samme m, som de 3 lm, 1 lm. 

*2 stgm, 1 lm, i hver lm-mellemrum fra tidligere omgang* gentag 11 gange (36) 

Forbind med km i 3. lm. Klip garnet. Hiv det igennem. Hæft ende. 

Skift farve 

3. omg (garn C): Påsæt garnet i et vilkårligt lm-mellemrum. Lav 3 lm (tæller som en stgm), lav 2 

stgm i samme m, som de 3 lm, 1 lm. 

*3 stgm, 1 lm i hver lm-mellemrum fra forrige omgang* gentag 11 gange (48) 

Forbind med km i 3 lm. Klip garnet. Hiv det igennem. Hæft ende. 

Skift farve 

4. omg (garn A): Påsæt garnet i et vilkårligt lm-mellemrum. Lav 3 lm (tæller som en stgm), lav 3 

stgm i samme m, som de 3 lm, 1 lm. 

*4 stgm, 1 lm, i hver lm-mellemrum fra forrige omgang*, gentag 11 gange (60) 

Forbind med km i 3. lm. Klip garnet. Hiv det igennem. Hæft ende. 

Skift farve 

5. omg (garn B): Påsæt garnet i et vilkårligt lm-mellemrum. Lav 3 lm (tæller som en stgm), lav 4 

stgm i samme m, som de 3 lm, 1 lm. 

*5 stgm, 1 lm, i hver lm-mellemrum fra forrige omgang*, gentag 11 gange (72) 
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Forbind med km i 3. lm. Klip garnet. Hiv det igennem. Hæft ende. 

Skift farve 

 

6. omg (garn C): Påsæt garnet i et vilkårligt lm-mellemrum. Lav 3 lm (tæller som en stgm), lav 5 

stgm i samme m, som de 3 lm, 1 lm. 

*6 stgm, 2 lm, i hver lm-mellemrum fra forrige omgang*, gentag 11 gange (96) 

Forbind med km i 3. lm. Klip garnet. Hiv det igennem. Hæft ende. 

Skift farve 

7. omg (garn A): Påsæt garnet i et vilkårligt lm-mellemrum . Lav 3 lm (tæller som en stgm), lav 

6 stgm i samme m, som de 3 lm, 2 lm. 

*7 stgm, 2 lm, i hver lm-mellemrum fra forrige omgang*, gentag 11 gange (108) 

Forbind med km i 3. lm. Klip garnet. Hiv det igennem. Hæft ende. 

Skift farve 

8. omg (garn C): Fæstn garnet med en km i den 4. maske i en valgfri ‘musling’. Dvs. i midten af 

en musling. Lav herefter en lm.  

*Lav 8 stgm i næste lm-mellemrum fra forrige omgang. Herefter 1 lm, derefter en km i næste 

4 stgm fra forrige omgang (den “øverste” maske på muslingen), herefter en lm*, gentag 11 

gange (132) 

Forbind med km. lm. Klip garnet. Hiv det igennem. Hæft ende. 

Hækl nogle flere bordskånere og gerne i flere forskellige farvenuancer.  

 

Lille bordskåner 

 

1. omg (garn B): Start med 5 lm og saml dem til en ring med en km i første lm 

Lav 3 lm (tæller som en stangmaske) 

*1 stgm i ringen, 1 lm* gentag 11 gange (24) 

 
Forbind med km i 3. lm. Klip garnet. Hiv det igennem. Hæft ende. 

Skift farve 
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2. omg (garn C): Påsæt garnet i et vilkårligt lm-mellemrum. Lav 3 lm (tæller som en stgm), lav 

en stgm i samme m, som de 3 lm, 1 lm. 

*2 stgm, 1 lm, i hver lm-mellemrum fra tidligere omgang* gentag 11 gange (36) 

Forbind med km i 3. lm. Klip garnet. Hiv det igennem. Hæft ende. 

Skift farve 

3. omg (garn A): Påsæt garnet i et vilkårligt lm-mellemrum. Lav 3 lm (tæller som en stgm), lav 2 

stgm i samme m, som de 3 lm, 1 lm. 

*3 stgm, 1 lm i hver lm-mellemrum fra forrige omgang* gentag 11 gange (48) 

Forbind med km i 3 lm. Klip garnet. Hiv det igennem. Hæft ende. 

Skift farve 

4. omg (garn B): Påsæt garnet i et vilkårligt lm-mellemrum. Lav 3 lm (tæller som en stgm), lav 3 

stgm i samme m, som de 3 lm, 1 lm. 

*4 stgm, 1 lm, i hver lm-mellemrum fra forrige omgang*, gentag 11 gange (60) 

Forbind med km i 3. lm. Klip garnet. Hiv det igennem. Hæft ende. 

Skift farve 

5. omg (garn C): Påsæt garnet i et vilkårligt lm-mellemrum. Lav 3 lm (tæller som en stgm), lav 4 

stgm i samme m, som de 3 lm, 1 lm. 

*5 stgm, 1 lm, i hver lm-mellemrum fra forrige omgang*, gentag 11 gange (72) 

Forbind med km i 3. lm. Klip garnet. Hiv det igennem. Hæft ende. 

Skift farve 

6. omg (garn A): Påsæt garnet i et vilkårligt lm-mellemrum. Lav 3 lm (tæller som en stgm), lav 5 

stgm i samme m, som de 3 lm, 1 lm. 

*6 stgm, 2 lm, i hver lm-mellemrum fra forrige omgang*, gentag 11 gange (96) 

Afslut med km i 3. lm fra starten. 

Klip garnet. Hiv det igennem. Hæft ende. 

 

God fornøjelse ♡ 
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Følg mig på  
INSTAGRAM.COM/IDAMARIEHAEKLER 

PINTEREST.COM/IDAMARIEHAEKLER 

FACEBOOK.COM/IDAMARIEHAEKLER 

 

WWW.IDAMARIEHÆKLER.DK 

  


