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Tips og Tricks 
 

Hvad er Ubuntu? 
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Ubuntu: 'Jeg er, fordi vi er'. 
Troen på, at vi er defineret af vores medfølelse og venlighed overfor andre. 

Det siges, at en antropolog besøgte en afrikansk stamme for at observere og lære deres skikke. 
Efter at have brugt mange måneder med stammen, var det tid til at antropologen skulle sige 
farvel og forlade dem. 

Mens han ventede på sit lift, så han kunne begynde sin lange rejse hjem, fandt han på en leg, 
som han ville lege med stammens børn. Antropologen lavede en smuk kurv som han fyldte med 
slik, som han havde bragt med sig fra byen. Han kaldte alle børnene sammen og viste dem den 
smukke kurv, som han stillede under et træ, der stod lidt for sig selv. Han foreslog så et kapløb. 
Det barn der først nåede træet, ville vinde alt det slik der var i kurven. 

Børnene stillede sig på en række og da antropologen råbte ”START!” vendte de sig mod hinanden 
og tog hinandens hænder. Sammen, som en gruppe og med hinanden i hænderne, løb de mod 
træet. Intet barn kom først eller sidst. De kom alle sammen frem samtidig. Så delte de slikket 
imellem sig og spiste det med stor glæde og nydelse. 

Antropologen undrede sig og spurgte: ”Hvorfor fulgtes I, når én af jer kunne have fået alt slikket 
for sig selv?” 
Et af børnene svarede: “Hvordan kan én af os være glad, hvis alle de andre er kede af det?” 

Som antropologen vinkede farvel, reflekterede han over sin tid med stammen. Månederne, som 
han havde brugt på at observere dem og følge med i deres liv. Det var først nu, som han så på 
børnene, der nød deres slik, at han forstod den sande essens af stammen. 

“Afrikanerne har et udtryk der hedder Ubuntu. Det handler om essensen i at være et mennes-
ket. Det er en del af den gave Afrika vil give verden. Det omfavner gæstfrihed, omsorg for an-
dre, villighed til at gå længere for en andens skyld. Vi tror på, at en person er en person gen-
nem andre. At min menneskelighed uløseligt er fanget i og bundet op på din. Når jeg umen-
neskelig gør dig, er det uundgåeligt at jeg umenneskeliggør mig selv. Det enlige menneske er i 
sig selv en modsigelse. Af den grund søger man at arbejde for det fælles gode, fordi ens men-
neskelighed kommer frem i fællesskab, i at høre til.” – Ærkebiskop Desmond Tutu. 

Sværhedsgrad 
Selvom dette er et mønster for øvede, er det skrevet med henblik på, at også en eventyrlysten 
begynder kan være med. 

Der er masser tips og vejledninger til at hjælpe dig undervejs. 

Materialer 
Lille – Cotton 8 

Cotton 8 (100% cotton), 50g/170m/186yds 

o PF – 700 (Lys grå) x 8 garnnøgler 

o KF1 – 714 (Gul) x 2 garnnøgler 

o KF2 – 654 (Pink) x 2 garnnøgler 

o KF3 – 642 (Grøn) x 2 garnnøgler  

o KF4 – 639 (Orange) x 2 garnnøgler 

o KF5 – 622 (Lys blå) x 2 garnnøgler 
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o KF6 – 726 (Lilla) x 2 garnnøgler 

Hæklenål A - 3 mm nål til motiv og kant. 

Hæklenål B - 3.25 mm nål bruges kun til samlinger.  

Valgfri:  3cm knap og mærkat. 

Mellem - Stone Washed 
Stone Washed (80% cotton/20% acrylic), 50g/130m/142yds 

o PF – Moon Stone 801 (Creme) x 13 garnnøgler 

o KF1 – Beryl 833 (Gul) x 3 garnnøgler 

o KF2 – Tourmaline 836 (Pink) x 3 garnnøgler 

o KF3 – Peridot 827 (Grøn) x 3 garnnøgler 

o KF4 – Red Jasper 807 (Rød) x 3 garnnøgler 

o KF5 – Turquoise 824 (Blå) x 3 garnnøgler 

o KF6 – Deep Amethyst 811 (Lilla) x 3 garnnøgler 

Hæklenål A - 3.5 mm nål til motiv og kant. 

Hæklenål B - 4 mm nål bruges kun til samlinger. 

Valgfri:  3cm knap og mærkat. 

Stor – Stone Washed XL + River Washed XL 
Stone Washed XL (70% cotton/30% acrylic), 50g/75m/82yds 

o PF – Crystal Quartz 854 (Lys Grå) x 28 balls 

River Washed XL (70% cotton/30% acrylic), 50g/75m/82yds 

o KF1 – Nile 984 (Orange) x 6 balls 

o KF2 – Mississippi 986 (Pink/Orange) x 5 balls 

o KF3 – Amazon 991 (Grøn) x 5 balls 

o KF4 – Steenbras 982 (Pink/lilla) x 5 balls 

o KF5 – Yarra 989 (Mørk Lilla) x 6 balls 

o KF6 – Colorado 981 (Blå/Rød) x 5 balls 

Hæklenål A - 5 mm nål til motiv og kant. 

Hæklenål B - 5.5 mm nål bruges kun til samlinger. 

Valgfri:  3cm knap og mærkat. 

Mål 
På grund af formen på de første seks motiver, er instruktionerne omkring mål lidt mere kom-
plicerede end normalt. 
Hvert motiv har tre mål: Lang Akse (Long Axis), Kort Akse (Short Axis) og sider (Side).  
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Herunder kan du finde målene på alle tre størrelser.  

  

Efter omgang 6 skal dine diamanter måle: 

Efter del 3 skal dine diamanter måle: 

Størrelse 
På grund af formen på det færdige tæppe har jeg angivet tre mål: Sider (Side), Kort Diagonal 
(Short Diagonal) og Lang Diagonal (Long Diagonal). 

Herunder finder du målene på de tre størrelser.  

  

Lille Mellem Stor

Sider 9.5cm/3.7” 11.5cm/4.5” 15.5cm/6”

Kort Akse 9.5cm/3.7” 11.5cm/4.5” 15.5cm/6”

Lang Akse 14.5cm/5.7” 18cm/7” 24cm/9.5”

Lille Mellem Stor

Sider 25cm/9.8” 29cm/11.5” 39cm/ 15.4”

Kort Akse 25cm/9.8” 29cm/11.5” 39cm/15.4”

Lang Akse 42cm/16.5” 50cm/19.7” 67cm/26.4”
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Hjælp til mønstret 
Forkortelser 

• Beg – Begyndelse 

• BS – Bag om stolpen 

• KF – Kontrast farve 

• Lm – Luftmaske 

• Fm – Fastmaske 

• Dbstgm – Dobbelt stangmaske 

• FS – For om stolpen 

• Hstgm – Halv stangmaske 

• PF – Primær farve 

• Tilb – Tilbage 

• RS – Retside 

• Km – Kædemaske 

• MM – Maskemakør 

• Mlm – Mellemrum 

• M – Maske 

• Stgm – Stangmaske 

• 3-dstgm – tredobbelt stangmaske 

• VR – Vrangside 

Symboler 
* En asterisk viser gentagelser i mønstret. Du skal gentage alle instruktionerne mellem to aster-
isk det antal gange der er angivet. Dette er en kompliceret gentagelse der vil bestå af flere in-
struktioner. På grund af de komplekse instruktioner for diamanterne vil disse blive markeret med 
grå i de første tre dele af mønstret.  

Parentes () indikerer gentagelse. Du skal gentage instruktionerne mellem parenteserne det antal 
gange, der er angivet. Dette er en mindre kompleks gentagelse. Parenteser er også brugt til at 
angive en gruppe masker der skal laves i samme maske/mellemrum. 

Lille Mellem Stor

Lang Diagonal 120cm/47.3” 151cm/59.5” 192cm/75.5”

Kort Diagonal 104cm/41” 131cm/51.5” 167cm/65.5”

Sider 60cm/23.6” 75.5cm/29.7” 96cm/37.5”
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Firkantet parentes [] bruges til at vise en gruppe masker, der skal laves i samme maske/
mellemrum, når brugen af parenteser ville gøre det for forvirrende. 

Krøllet parentes {} bruges til at oplyse, at der er mere information og billedvejledning. 

Særlige masker 
Hvis du har brug for hjælp til maskerne eller teknikkerne herunder, så kan du finde billedvejled-
ning her: 
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu-cal-2018-information/ 

2-stgm Boble 
Slå om og indsæt nål i den angivne maske/mellemrum. Slå om og træk en løkke op {3 løkker på 
nålen}. Slå om og træk igennem 2 løkker {2 løkker på nålen}. Slå om og indsæt nålen i samme 
maske/mellemrum. Slå om og træk en løkke op {4 løkker på nålen}. Slå om og træk igennem 2 
løkker {3 løkker på nålen}. Slå om og træk igennem alle 3 løkker på nålen. 

3-stgm Boble 
Slå om og indsæt nål i den angivne maske/mellemrum. Slå om og træk en løkke op. Slå om og 
træk igennem 2 løkker – 2 løkker på nålen.  Slå om og indsæt nålen i samme maske/mellemrum. 
Slå om og træk en løkke op – 4 løkker på nålen. Slå om og træk igennem 2 løkker – 3 løkker på 
nålen.  Slå om og indsæt nålen i samme maske/mellemrum. Slå om og træk en løkke op – 5 
løkker på nålen. Slå om og træk igennem 2 løkker – 4 løkker på nålen.  Slå om og træk igennem 
alle 4 løkker. 

Klyngemaske 
Denne maske er også kendt som 3stgmsm (3 stangmasker sammen). 
Slå om og indsæt nålen i den angivne maske. Slå om og træk en løkke op {3 løkker på nålen}. 
Slå om og træk igennem 2 løkker {2 løkker på nålen}. Slå om og indsæt nålen i næste maske. Slå 
om og træk en løkke op {4 løkker på nålen}. Slå om og træk igennem 2 løkker {3 løkker på 
nålen}. Slå om og indsæt nålen i næste maske. Slå om og træk en løkke op {5 løkker på nålen}. 
Slå om og træk igennem 2 løkker {4 løkker på nålen}. Slå om og træk igennem alle 4 løkker. 

Popcorn maske 
Lav 5 stgm i samme maske/mellemrum. Fjern nålen fra den sidste maske og indsæt den i den 
første stgm i 5-stgm gruppen.  Tag den sidste maske med nålen og træk den igennem den første 
maske. 

2-stgmsm 
Slå om og indsæt nålen i den angivne maske/mellemrum. Slå om og træk en løkke op {3 løkker 
på nålen}. Slå om og træk igennem 2 løkker {2 løkker på nålen}. Slå om og indsæt nålen i den 
næste maske/mellemrum. Slå om og træk en løkke op {4 løkker på nålen}. Slå om og træk igen-
nem 2 løkker {3 løkker på nålen}. Slå om og træk igennem alle 3 løkker på nålen. 

3-dstgm Boble 
Slå om 3 gange og indsæt nålen i den angivne maske. Slå om og træk en løkke op. 
(Slå om og træk igennem 2 løkker) 3 gange {2 løkker på nålen}. Slå om 3 gange og indsæt nålen i 
samme maske. Slå om og træk en løkke op {6 løkker på nålen}. (Slå om og træk igennem 2 
løkker) 3 gange {3 løkker på nålen}. Slå om 3 gange og indsæt nålen i samme maske. Slå om og 
træk en løkke op {7 løkker på nålen}. (Slå om og træk igennem 2 løkker) 3 gange {4 løkker på 
nålen}. Slå om og træk igennem alle 4 løkker. 
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Dobbelt-stangmaske Boble 
Slå om 2 gange og indsæt nålen i den angivne maske. Slå om og træk en løkke op. (Slå om og 
træk igennem 2 løkker) 2 gange {2 løkker på nålen}. Slå om 2 gange og indsæt nålen i den 
samme maske. Slå om og træk en løkke op {5 løkker på nålen}. (Slå om og træk igennem 2 
løkker) 2 gange {3 løkker på nålen}. Slå om 2 gange og indsæt nålen i den samme maske. Slå om 
og træk en løkke op {6 løkker på nålen}. (Slå om og træk igennem 2 løkker) 2 gange {4 løkker på 
nålen}. Slå om og træk igennem alle 4 løkker. 

V-maske 
(stgm, lm, stgm) i samme maske. 

Teknikker 
Magisk Ring 
Magiske ringe er fantastiske, fordi de ikke efterlader et hul i midten af dit projekt. Når man 
bruger denne metode, er det ekstremt vigtigt at du får hæftet den oprindelige ende af garnet 
rigtig godt. Hvis den kommer fri, kan hele projektet blive trevlet op (se ”Hæftning” herunder). 

Placér enden af garnet i din venstre håndflade (højre, hvis du er venstrehåndet) og hold enden 
på plads med din lillefinger og ringfinger. Snor garnet med uret rundt om din pegefinger, så det 
krydser over enden af garnet og danner en løkke. Tag løkken af din finger og hold den ved at 
klemme den del hvor de to tråde overlapper hinanden. Sæt nålen ind i løkken og fang garnet 
(ikke enden) med nålen og træk det igennem løkken. Slå om og lave en luftmaske. Luftmasken 
låser garnet. Følg mønstret og arbejd resten af omgangen i den magiske ring. Husk at hækle 
over garnenden også. Når omgangen er færdig, kan du lukke hullet ved at trække i garnenden! 

Maske Anatomi 
Masker består af stolper (de dele der går ned i maskerne på omgangen under) og maskeled (det 
horisontale V’er der formes på toppen af maskerne). Før du starter med dette mønster er det 
utrolig vigtigt at du ved hvilke maskeled der hører til hvilken maske eller stolpe og omvendt. 

Når der arbejdes på retsiden (RS) af den sidste omgang mod dig, kan maskeledene for hver 
maske findes til højre for stolpen på masken (venstre, hvis du er venstrehåndet). 
Når der arbejdes på vrangsiden (VS) af den sidste omgang mod dig, kan maskeledene for hver 
maske findes til venstre for stolpen på masken (højre, hvis du er venstrehåndet). 

Antal masker for de første seks motiver 
De første seks motiver laves, så retsiden altid vender mod dig. For at undgå at motivet trækker 
skævt, vil nogle af de sidste omgange have et asymmetrisk antal masker på siden efter et spidst 
hjørne (side A) og på siden før et spidst hjørne (side B). I disse tilfælde bliver maskeantallet 
oplyst for hver side A og B. 
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Hjørner og den gemte maske 
Når der arbejdes rundt, bliver hjørnerne formet ved at flere masker laves i hjørnemasken/luft-
maskebuen på den tidligere omgang. Når du har lavet mere end én maske i et hjørnemellemrum 
(eller i hvilket som helst andet mellemrum), kan maskeledene for den første maske (eller 
mellemrum) være svær at finde. 

Hvis du misser den første maske, vil maskeantallet blive forkert hver gang uanset hvor mange 
gange du trevler op og forsøger igen. Nogle gange er den første maske efter en luftmaskebue 
IKKE gemt, men tydelig at se. Jeg vil dog stadig omtale den som en ”gemt maske”, bare for at 
huske dig på at stoppe op og tjekke at du ikke har misset den. 

Nogle gange kan det være nødvendigt at skubbe maskerne lidt væk, for at kunne komme til den 
første maske. Det er værd at bemærke at en halvstangmaske lige efter en luftmaskebue er den 
sværeste maske at komme til. 

Brug af maskemarkører 
Af og til vil jeg bede dig om at markere en specifik maske med en maskemarkør. Det vil enten 
være for at hjælpe dig med at tælle (i det tilfælde, kan du fjerne markøren efter du har talt 
dine masker) eller for at hjælpe dig med at finde masken i en senere omgang (i det tilfælde skal 
maskemarkøren blive siddende til den har tjent sit formål). For at markere en maske, skal 
markøren sættes gennem begge maskeled på den angivne maske (eller i det angivne 
mellemrum).  

Hvis du har brug for hjælp til at identificere hvilke maskeled der hører til hvilken maske, se 
”Maske anatomi” ovenfor. 

Hvis du ikke har nogen maskemarkører, kan du bruge et stykke garn til at lave markeringen. Det 
gør jeg ofte! 

Stående masker 
Stående masker bruges til at starte en omgang, når der skiftes farve (eller når der startes et an-
det sted end du sluttet den tidligere omgang). De er præcis som en almindelig maske, bortset 
fra at de laves ”i luften” og ikke i en tidligere maske. Med den løkke der allerede er på nålen, 
holder du på ”knuden” med pegefingeren og laver en maske helt som du plejer. 

Udelade 
Ved afslutningen af de fleste omgange, vil du se en instruktion om at udelade det sidste hjørne/
maske(r) i sidste gentagelse. Det betyder, at når du laver den sidste gentagelse skal du stoppe 
før det angivne hjørne/maske(r), fordi det hjørne/maske(r) allerede er lavet før starten af gent-
agelsen. 

Farveskift 
Du kan bruge denne metode til at skifte til en ny farve eller et nyt garnnøgle midt i en omgang. 
Hvis du vil lave bestemte elementer i dette mønster i en anden farve for eksempel, så er dette 
måden at skifte mellem farver midt i omgangen. 
Du skal skifte farven på sidste omslag af den sidste maske før farveskiftet. Altså skal du stoppe, 
når du har to løkker på nålen. Slip den gamle farve/garnnøgle og tag fat i den nye farve/garnnø-
gle. Træk den nye farve/garnnøgle igennem begge løkker for at gøre masken færdig og fortsæt 
som du plejer. 
  
Samling i slutningen af en omgang/række 
For at samle din omgang med en kædemaske skal du indsætte din nål i den angivne maske/
mellemrum og lave en km. Hvis du instrueres til at lave samlingen med toppen af en luft-
maskekæde, skal du være opmærksom på, at du ikke kommer til at indsætte din nål i toppen af 
den første maske efter lm kæden. 

Når du laver en km på denne måde, bliver der tilføjet en ekstra løkke, så når du tæller dine 
masker vil du få én maske for meget. Når næste omgang startes, skal du starte med den maske/
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kæde der indeholder kædemasken (med andre ord, den første maske på omgangen). Start IKKE 
med bagenden af samlingen med kædemasken. Den tæller ikke som en maske. 

Afslutning 
Hvis du benytter km til samlingen, skal du efterlade ca. 10 cm garn, når du klipper (efter afslut-
ningen med km) og trække garnet hele vejen igennem masken. Sy garnenden ind i arbejdet (se 
”Hæftning” herunder). 

Hæftning 
Desværre er dit projekt aldrig færdigt før du er kommet af med alle de løse ender. I et mønster 
vil der sædvanligvis stå, at enderne skal hæftes og gemmes ind i arbejdet til sidst, men jeg 
foreslår, at de hæftes og gemmes væk efter hver del. For at gøre det, skal du bruge en stop-
penål og en saks. 
Tråd stoppenålen med garnenden. Før stoppenålen gennem mindst 2,5 cm masker på vrangsiden 
af arbejdet. Hvis du hæfter den oprindelige garnende skal den hæftes igennem mindst halvdelen 
af de masker der er lavet i den magiske ring. 

Træk garnet hele vejen igennem. Arbejd derefter i den modsatte retning og spring første maske 
over. Før nålen igennem de samme masker igen. Det er vigtigt at den første maske springes 
over, fordi det giver garnet noget at hæfte ved. Træk garnet igennem igen. Du kan gentage 
endnu en gang, hvis du vil være helt sikker på at garnet ikke går løs og trevler op. 

Klip garnet tæt på dit arbejdet, men vær forsigtig, så du ikke får klippet i dine masker. Hvis du 
har gjort dette pænt, vil dine ender ikke være synlige fra forsiden af arbejdet. 

Blocking 
Du SKAL ikke blocke dine motiver og/eller tæppet hvis du ikke vil, men jeg synes altid at en god 
blocking giver en fantastisk præsentation af arbejdet. 

Jeg foretrækker at blocke mine motiver før de samles, så jeg bedre kan se om mine samlinger er 
for stramme eller ej. Dette mønster tager højde for stramme samlinger ved at foreslå, at der 
benyttes en større størrelse nål til samlingerne, så hvis du ikke ønsker at blocke, så lad være. 

HVIS du vælger at blocke, skal du holde motiverne/tæppet under vand i nogle minutter. Vrid for-
sigtigt det meste overskydende vand ud. Læg motiverne/tæppet mellem to store håndklæder og 
rul dem sammen som en stor cigar, så håndklæderne kan absorbere mere af vandet. Rul dem ud 
igen og placér arbejdet på den flade du bruger til blocking. Stræk forsigtigt arbejdet ud og brug 
nåle til at sætte det fast mod din blocking-flade. Forsøg at undgå at lave ”spidser” når du sæt-
ter arbejdet fast med nåle. Jeg sætter nålene med omkring 2,5 cm I mellem. 

Når alt er helt tørt, kan du tage nålene ud og nyde synet af dit smukke arbejde! 

Tidslinje 
Mønstret laves som følger: 

• Uge 1 – 3:  Her laver vi diamanterne der former stjernen i midten. Du skal lave 6 af disse 
diamanter i hver sin kontrast farve (KF) med hæklenål A. 

• Uge 4 – 6:  Her vil vi lave de halve diamanter der vil lave stjernen i midten til en seks-
kant. Du skal lave 6 af disse med de angivne farver og hæklenål A. 

• Uge 7:  Her skal vi samle motiverne med primær farven (PF) og hæklenål B. Vi vil også 
begynde på kanten med PF og hæklenål A. 

• Uge 8 – 12: Her vil vi færdiggøre kanten med de angivne farver og hæklenål A. 
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