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Opskrift er udgivet på skrift med tilladelse fra Pernille Plesner Trolborg, som viser hvordan solene og kanten 
rundt om hækles i disse to videoer: 
 
https://m.youtube.com/watch?v=297Vqy4EgQQ 
 
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=KpEm0SkPDmQ 
 

Mål: 
Størrelse på det færdige tæppe: 165 cm X 120 cm 
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Garn:  
Kauni 8/2 

Garnforbrug: 
3 ngl Regnbuefarvet 
3 ngl Grå (HH5) 

Hæklenål: 
Hæklenål str 5 

Forkortelser: 
Lm = luftmaske 

Fm = fastmaske 

Hstm = halvstangmaske 

Stm = stangmaske 

Dbstm = dobbeltstangmaske 

Rstm = Reliefstangmaske (hækles rundt om stm fra omgangen før) 

Km = kædemaske 

Inden du går i gang: 
Der hækles i alt 108 solfirkanter som syes sammen i baner (9X12) til sidst. 
Først hækles de runde sole med det regnbuefarvede garn.  
Herefter hækles den grå firkant rundt om solen. 

Opstart: 
Hækl 108 runde sole med det regnbuefarvede garn. 
 
Start med en magisk ring (se billederne).  
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Hækl 3 lm (svarer til den første stm). Derefter hækles 11 stm i ringen. Dvs der er nu 12 masker i ringen incl 
de 3 lm i starten. Stram ringen ved at trække i den korte snor og saml ringen med 1 km i den sidste af de 3 
lm i omgangens start.  

 

 
1. Omgang: 
Hækl 3 lm (svarer til omgangens første maske. Derefter hækles skiftevis 1 reliefstangmaske (danner 1 
"solstråle") og 1 stm omgangen rundt. Afslut med 1 reliefstangmaske. De 12 "solstråler" vil nu træde 
tydeligt frem. Omgangen afsluttes med 1 km i den sidste af de 3 lm fra omgangens start.  
 

 
2. Omgang: 
Hækl 3 lm (svarer til omgangens første maske, 1 stm i næste maske. Derefter hækles skiftevis 1 
reliefstangmaske (om reliefstangmasken fra første omgang) og 2 stm omgangen rundt. Vær opmærksom på 
at hækle den sidste reliefstangmaske i omgangen til sidst. Omgangen afsluttes med 1 km i den sidste af de 
3 lm fra omgangens start.  
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3. Omgang (sidste omgang): 
Hækl 3 lm (svarer til omgangens første maske, 1 stm i de næste 2 masker. Derefter hækles skiftevis 1 
reliefstangmaske (om reliefstangmasken) og 3 stm omgangen rundt. Vær opmærksom på at hækle den 
sidste reliefstangmaske i omgangen til sidst.  
Bryd garnet og saml omgangen ved at sy igennem masken (begge maskeled) fra den første maske i 
omgangen og derefter i det bagerste maskeled + tråden lige under i omgangens sidste reliefstangmaske. Se 
billederne. Hæft enderne. 
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Herefter hækles den grå firkant rundt om solen således: 
 
1. Omgang: 
Start et vilkårligt sted på solen i den første maske efter en af "solstrålerne". Få fat i den grå tråd og fæstn 
denne med 1 lm. Hækl 1 fm i samme maske og derefter 1 fm i hver af de næste 2 masker. Fortsæt således: 
*2 hstm, 2 stm, 2 dbstm, 1 lm, 2 dbstm (= hjørnet), 2 stm, 2 hstm, 3 fm*. Fortsæt med at gentage *-* 
omgangen rundt. Afslut omgangen med 1 km i den første fm fra omgangens start.  
 

 
 

 
2. Omgang: 
Hækl 3 lm (svarer til omgangens første maske. Fortsæt herefter med stm i de næste 8 masker frem til det 
første hjørne. Hjørnet hækles således: *1 stm og 1 dbstm i hjørnets første maske, 1 lm og derefter 1 dbstm 
og 1 stm i den næste maske i hjørnet. Dvs du hækler altså i maskerne og ikke i luftmaskehullet. Se 
billederne. Fortsæt med i alt 14 stm langs siden indtil du kommer til næste hjørne*. Gentag *-* resten af 
omgangen (der skal således være ialt 18 masker pr side i firkanten incl hjørnerne. Bryd garnet og saml 
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firkanten på samme måde som du gjorde med solen. (sy igennem masken (begge maskeled) fra den første 
maske i omgangen og derefter i det bagerste maskeled + tråden lige under i omgangens sidste maske. Hæft 
ender.  

Montering: 
Sorter og læg alle firkanterne i farveorden på gulvet.  
Sy firkanterne sammen rækkevis set fra oven. Start med at parre firkanterne i de to øverste rækker parvis 
retside mod retside.  
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Start med at sy de første 2 firkanter sammen med kastesting således: 
Der startes i det højre hjørne øverst med at fæstne tråden - lad en ende hænge løst (denne hæftes 
efterfølgende) og sy stykkerne sammen med kastesting i bagerste maskeled på begge stykker. Start i 
hjørnemaskerne og når du kommer til næste hjørne fortsætter du med de næste 2 firkanter. Du kan med 
fordel bruge en maskemarkør eller sikkerhedsnål til at holde stykkerne sammen med imens du syer. Sørg 
for at fæstne tråden ved overgangen mellem firkanterne for at undgå at det bliver løst imellem firkanterne.  
 

 
De næste to rækker parres og syes sammen på samme måde som ovenstående.  
Nu syes de 2 x 2 rækker sammen og der fortsættes på samme måde med resten af rækkerne.  
Når alle firkanterne i de 12 rækker således er syet sammen syes firkanterne sammen i de lodrette rækker 
på samme måde.  
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Vask det færdige tæppe i lunkent vand med lidt hårshampoo og kom lidt hårbalsam i det sidste hold 

skyllevand. Rul det våde tæppe ind i et stort håndklæde og lad det ligge 10-12 timer rullet sammen. 

Herefter kan du med fordel udblokke tæppet, så det passer med målene. Jeg bruger skumgummimåtter og 

knappenåle. Lad tæppet ligge udblokket indtil det er helt tørt. 

 

Rigtig god fornøjelse med opskriften ☺ 
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