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Arizona Winter Evening Firkant 
 

af Kristin Pretzer Hartt 
 
Vejret er smukt her i Arizona, specielt i vintermånederne. Mens jeg betragtede farverne 
og formerne på aftenhimlen, lod jeg dem guide mine hænder til at kreere denne firkant. 
Jeg er inspireret af naturen og lader den inspirere mine kreationer. Jeg håber du nyder 

denne firkant.  
 

Færdig størrelse på firkanten: 
 
12” x 12” (30,5 x 30,5 cm) firkant, blokket 
 
168 Masker, 42 m pr. side med den 4. lange fm i hvert hjørne som hjørnemaske. 
 

Garn: Farve A: Caron Simply Soft 
 

 Dark Country Blue - Ca. 70 yds 
 

 Farve B: Lion Brand Landscapes 
 

 Mountain Range - Ca. 70 yds 
 
 
Størrelse hæklenål “H” (5mm) 
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Masker 
 

Lm = Luftmaske 
 
Omg = Omgang 
 
Slo = Slå om 
 
Km = Kædemaske 
 
Fm = Fastmaske 
 
Lang Fm = Lang Fastmaske 
 
Stgm = Stangmaske 
 
V-m = V-maske 
 
Dbstgm = Dobbelt Stangmaske 
 
FRstgm = Forom Relief Stangmaske 
 
BRstgm = Bagom Relief Stangmaske 
 
FRdbstgm = Forom Relief Dobbelt Stangmaske 
 
BRdbstgm = Bagom Relief Dobbelt Stangmaske 
 
FR3dbstgm = Forom Relief Tredobbelt Stangmaske 
 
Dbstgm2sm = 2 Dobbelt Stangmasker Sammen 
 
Beg = Begyndende 
 

Specielle Masker 

FRstgm = Forom Relief Stangmaske 
 
Slo og indsæt nålen fra forsiden til bagsiden imellem stangen på første og på anden maske i omgangen 
nedenfor, herefter fra bagsiden til forsiden igen imellem stangen på anden og på tredje maske. Slo og 
træk garnet omkring stangen på masken. Du har nu 3 løkker på nålen. Slo og træk garnet igennem 2 
løkker på nålen, to gange. En forom relief stangmaske (FRstgm) er nu hæklet. 
 
 
BRstgm = Bagom Relief Stangmaske 
 
Slo og indsæt nålen fra bagsiden til forsiden imellem stangen på første og på anden maske i omgangen 
nedenfor, herefter fra forsiden til bagsiden igen imellem stangen på anden og på tredje maske. Slo og 
træk garnet omkring stangen på masken. Du har nu 3 løkker på nålen. Slo og træk garnet igennem 2 
løkker på nålen, to gange. En bagom relief stangmaske (BRstgm) er nu hæklet. 
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FRdbstgm = Forom Relief Dobbelt Stangmaske 
 
Slo to gange og indsæt nålen fra forsiden til bagsiden imellem stangen på første og på anden maske i 
omgangen nedenfor, herefter fra bagsiden til forsiden igen imellem stangen på anden og på tredje 
maske. Slo og træk garnet omkring stangen på masken. Du har nu 4 løkker på nålen. Slo og træk 
garnet igennem 2 løkker på nålen, tre gange. En forom relief dobbelt stangmaske (FRdbstgm) er nu 
hæklet. 
 
 
FR3dbstgm = Forom Relief Tredobbelt Stangmaske 
 
Slo tre gange og indsæt nålen fra forsiden til bagsiden imellem stangen på første og på anden 
maske i omgangen nedenfor, herefter fra bagsiden til forsiden igen imellem stangen på anden og på 
tredje maske. Slo og træk garnet omkring stangen på masken. Du har nu 5 løkker på nålen. Slo og 
træk garnet igennem 2 løkker på nålen, fire gange. En forom relief tredobbelt stangmaske 
(FR3dbstgm) er nu hæklet. 
 
 
BRdbstgm = Bagom Relief Dobbelt Stangmaske 
 
Slo to gange og indsæt nålen fra bagsiden til forsiden imellem stangen på første og på anden maske i 
omgangen nedenfor, herefter fra forsiden til bagsiden igen imellem stangen på anden og på tredje 
maske. Slo og træk garnet omkring stangen på masken. Du har nu 4 løkker på nålen. Slo og træk 
garnet igennem 2 løkker på nålen, tre gange. En bagom relief dobbelt stangmaske (BRdbstgm) er nu 
hæklet. 
 
Dbstgm2sm = 2 Dobbelte Stangmasker Sammen 
 
Slo to gange, indsæt nålen i næste maske, slo, træk en løkke op, slo, træk igennem 2 løkker, slo, træk 
igennem 2 løkker, efterlad 2 løkker på nålen, slo to gange, indsæt nålen i næste maske, slo, træk en 
løkke op, slo, træk igennem 2 løkker, slo, træk igennem 2 løkker, efterlad 3 løkker på nålen, slo og træk 
igennem alle tre løkker. 2 dobbelte stangmasker sammen (dbstgm2sm) er nu hæklet. 
 
V-m = V-maske 
 
Denne maske hækles i samme m/bue. 2 stgm, 2 lm, 2 stgm.  V-maske er nu hæklet. 
 

Lang fm = Lang Fastmaske 
 
Indsæt nålen i angivne m eller bue, slo og træk en løkke op til højden på nuværende omgang, slo, træk 
igennem begge løkker på nålen. 
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Arizona Winter Evening Firkant 
 

af Kristin Pretzer Hartt 
 
Opskrift: 
 

Note: Beg lm tæller altid som første m medmindre andet er angivet. 
 

Med farve A, 5 lm. Km i første lm for at danne en ring. 
 

Omg 1 - 1 lm (tæller ikke som m), 12 fm i ringen, saml med km i første fm.  
(12 fm) 
 

Omg 2 - 1 lm (tæller ikke som m), 16 lange fm i ringen, saml med km i første lang fm. (Du hækler over 
fm i omg 1) 
(16 lange fm) 
 

Omg 3 - 1 lm (tæller ikke som m), 24 lange fm i ringen, saml med km i første lange fm. (Du hækler over 
de sidste 2 omg). (24 lange fm) 
 

Omg 4 - 5 lm (tæller som første stgm og 2 lm), *stgm i næste 6 m, 2 lm*, gentag fra * til * 2 gange mere, 
stgm i næste 5 m, saml med km i 3. lm af de første 5 lm. Klip garnet. (24 stgm, 4 2-lm buer) 
 
Omg 5 - Med farve B, tilføj garnet i 2-lm buen, 3 lm, (stgm, 2 lm, 2 stgm) i samme 2-lm bue, 
*BRdbstgm i næste 6 m, v-m i 2-lm buen*, gentag fra * til * 2 gange mere, BRdbstgm i næste 6 m, 
saml med km i toppen af beg 3 lm, klip garnet. (16 stgm, 4 2-lm buer, 24 BRdbstgm) 
 
Omg 6 - Med farve A, tilføj garnet i 2-lm buen, 3 lm, (stgm, 2 lm, 2 stgm) i samme 2-lm bue, *spring 
den skjulte m over, stgm i næste 2 m, dbstgm i næste 4 m i omg 4, spring 4 BRdbstgm i omg 5 over 
bag dbstgm lige hæklet, stgm i næste 2 m i omg 5, spring 1 m over, v-m i 2-lm buen*, gentag fra * til * 2 
gange mere, spring den skjulte m over, stgm i næste 2 m, dbstgm i næste 4 m i omg 4, spring 4 
BRdbstgm i omg 5 over bagved dbstgm lige hæklet, stgm i næste 2 m, saml med km i toppen af beg 3 
lm, klip garnet. (16 dbstgm, 32 stgm, 4 2-lm buer) 
 
Omg 7 - Med farve B, tilføj garnet i 2-lm buen, 3 lm, (stgm, 2 lm, 2 stgm) i samme 2-lm bue, *stgm i 
næste 4 m, 1 lm (der hækles nu i BRdbstgm i omg 5 bagved dbstgm i omg 6), spring første 
BRdbstgm over, dbstgm2sm, 1 lm, spring næste dbstgm over, stgm i næste 4 m i omg 6, v-m i 2-lm 
buen*, gentag fra * til * 2 gange mere, stgm i næste 4 m, 1 lm (der hækles nu i BRdbstgm i omg 5 
bagved dbstgm i omg 6), spring første BRdbstgm over, dbstgm2sm, 1 lm, spring næste BRdbstgm 
over, stgm i næste 4 m, saml med km i toppen af beg 3 lm, klip garnet. 
(8 1-lm buer, 4 2-lm buer, 48 stgm, 4 dbstgm2sm) 
 

Omg 8 - Med farve A, tilføj garnet i 2-lm buen, 3 lm, 4 stgm i samme bue, *spring den skjulte m over, 
stgm i næste 5 m, stgm i 1-lm buen, stgm i næste m, stgm i næste 1-lm bue, stgm i næste 6 m, 5 stgm 
i 2-lm buen*, gentag fra * til * 2 gange mere, spring den skjulte m over, stgm i næste 5 m, stgm i 1-lm 
buen, stgm i næste m, stgm i næste 1-lm bue, stgm i næste 6 m, saml med km i toppen af beg 3 lm. 
(76 stgm) 
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Arizona Winter Evening Firkant 
 

af Kristin Pretzer Hartt 
 
Omg 9 - 3 lm, *FRdbstgm omkring næste m, 2 FRdbstgm omkring næste m, FRdbstgm omkring næste 
m, stgm i næste 16 m*, gentag fra * til * 2 gange mere, FRdbstgm omkring næste m, 2 FRdbstgm 
omkring næste m, FRdbstgm omkring næste m, stgm i næste 15 m, saml med km i toppen af beg 3 lm, 
klip garnet. (64 stgm, 16 FRdbstgm) 
 
Omg 10 - Med farve B, tilføj garnet i første FRdbstgm i en vilkårlig gruppe à 4 FRdbstgm i hjørnet, 3 lm, 
*2 lm, stgm i næste m, 3 lm, stgm i næste m, 2 lm, stgm i næste 18 m*, gentag fra * til * 2 gange mere, 2 
lm, stgm i næste m, 3 lm, stgm i næste m, 2 lm, stgm i næste 17 m, saml med km i toppen af beg 3 lm, 
klip garnet. (8 2-lm buer, 4 3-lm buer, 80 stgm) 
 
Omg 11 - Med farve A, tilføj garnet i en vilkårlig 2-lm bue før et hjørne, 3 lm, 2 stgm i samme 2-lm bue, 
*spring næste stgm og 3-lm bue over, 3 FR3dbstgm omkring stangen på næste stgm, gå tilbage til den 
oversprungne stgm på forsiden og lav 3 FR3dbstgm oppefra og ned omkring stgm, 3 stgm i næste 2-lm 
bue, stgm i næste 18 m, 3 stgm i næste 2-lm bue*, gentag fra * til * 2 gange mere, spring næste stgm og 
3-lm bue over, 3 FR3dbstgm omkring næste stgm, gå tilbage til den oversprungne stgm på forsiden og 
lav 3 FR3dbstgm omkring stgm, 3 stgm i næste 2-lm bue, stgm i næste 18 m, saml med km i toppen af 
beg 3 lm. (24 FR3dbstgm, 96 stgm) 
 
Omg 12 - 2 lm, hstgm i næste 4 m, 2 hstgm i næste m, 2 lm, *2 hstgm i næste m, hstgm i næste 28 m, 
2 hstgm i næste m, 2 lm*, gentag fra * til * 2 gange mere, 2 hstgm i næste m, hstgm i næste 23 m, saml 
med km i toppen af beg 2 lm, klip garnet. (128 hstgm, 4 2-lm buer)  
 
Omg 13 - Med farve B, tilføj garnet i en vilkårlig 2-lm hjørnebue, 2 lm, (hstgm, 2 lm, 2 hstgm) i samme 
2-lm bue, *hstgm i næste 8 m, FRstgm omkring næste 3 m, hstgm i næste 3 m, FRstgm omkring næste 
4 m, hstgm i næste 3 m, FRstgm omkring næste 3 m, hstgm i næste 8 m, (2 hstgm, 2 lm, 2 hstgm) i 
næste 2-lm bue*, gentag fra * til * 2 gange mere, hstgm i næste 8 m, FRstgm omkring næste 3 m, 
hstgm i næste 3 m, FRstgm omkring næste 4 m, hstgm i næste 3 m, FRstgm omkring næste 3 m, 
hstgm i næste 8 m, saml med km i toppen af beg 2 lm. (104 hstgm, 40 FRstgm, 4 2-lm buer)  
 
Omg 14 - 2 lm, hstgm i næste m, *4 hstgm i næste 2-lm bue, hstgm i næste 10 m, BRstgm omkring 
næste 3 m, hstgm i næste 3 m, BRstgm omkring næste 4 m, hstgm i næste 3 m, BRstgm omkring 
næste 3 m, hstgm i næste 10 m*, gentag fra * til * 2 gange mere, 4 hstgm i næste 2-lm bue, hstgm i 
næste 10 m, BRstgm omkring næste 3 m, hstgm i næste 3 m, BRstgm omkring næste 4 m, hstgm i 
næste 3 m, BRstgm omkring næste 3 m, hstgm i næste 8 m, saml med km i toppen af beg 2 lm, klip 
garnet. (120 hstgm, 40 BRstgm)  
 
Omg 15 - Med farve A, tilføj garnet i masken lige før hjørnet, 1 lm (tæller ikke som m), fm i samme m 
som tilføjningen, *7 lange fm i 2-lm buen i omg 13 (der hækles over toppen af 4 hstgm i omg 14), 
spring den skjulte m over, fm i næste 35 m*, gentag fra * til * 2 gange mere, 7 lange fm i 2-lm buen i 
omg 13 (der hækles over toppen af 4 hstgm i omg 14), spring den skjulte m over, fm i næste 34 m, 
saml med km i beg fm, klip garnet. (140 fm, 28 lange fm) (42 m pr. side med den 4. lange fm i hvert 
hjørne som hjørnemasken) 
 
Blok firkanten til 12” x 12” (30,5 x 30,5 cm). Hæft ender når firkanten er tørret. 
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