
Rose med guldkant 
 

1 
2016 Design by Connie Mortensen – hjemmeside: www.Kreativemig.dk  - mail: cmdts@live.dk 

Rettigheder til opskriften tilhører Connie Mortensen og opskriften må ikke kopieres og sælges 

uden ejerens tilladelse.   

 

Materialer: 
Bomuldsgarn fra SG og guldgarn Glittra fra Järbo Garn , grøn Järbo 8/4 til bladene (købt i Panduro) 
Hæklenål str 3 til rosen og str 2,5 til bladene. Piberensere og grøn blomstertråd (metal) til stængler. 
 
Lm = luftmaske 
Fm = fastmaske 
Hstm = halvstangmaske 
Stm = stangmaske 
Dbstm = dobbeltstangmaske 
Km = kædemaske 
 

Rosen: 
Slå 55 m op og lad et langt stykke tråd være i enden (dette 
skal bruges til at sy rosen sammen med)  
1. Række: fm i hele rækken - første fm hækles i 2. lm fra nålen. 
(i alt 54 fm) Vend  
2. Række: 4 lm, 1 fm i 3. m, *4 lm, spring 2 lm over, 1 fm* - 
fortsæt *-* rækken ud = 18 buer. Vend  
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3. Række: 1 lm, *1 fm, 6 stm, 1 fm* i første bue, fortsæt med *-* rækken ud. Vend  
4. Række: Skift farve til guldgarnet med 1 lm, derefter *km i de næste 8 m (buen), 1 fm i m der forbinder 
buerne, nålen stikkes helt ned i 1. rækkes m (se billede) *, fortsæt * -* rækken ud og luk af.  
 

 
 
Hæft enderne undtagen den lange tråd fra starten. Denne bruges til at sy rosen sammen således: 
Rul rosen sammen fra den ende med tråden i nålen. Rosen rulles med vrangsiden ud - da det giver det 
pæneste resultat med guldkanten. Undgå at rulle for stramt og sy rosen sammen i bunden undervejs.  
 
 

 

 

 

Stængler: 
Grønt garn vikles om en piberenser og en grøn metalblomstertråd - først den ene vej og så tilbage igen. 
Stænglen sys godt fast i rosens bund med den grønne tråd.  
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Blade: 
Hækl 2 blade til hver rose således: 
Slå 14 m op og hækl 1 km i 2. m fra nålen, derefter hækles 1 fm, 1 hstm, 3 stm, 2 dbstm, 3 stm, 1 hstm, 1 
fm. Vend 
Derefter: 1 lm, 1 fm, 1 hstm, 3 stm, 2 dbstm, 3 stm, 1 hstm, 1 fm, 1 km, bryd garnet og luk af 
 

Sy bladene på stænglen i den bredeste ende af bladet - brug tråden fra opslagskanten 😊  
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