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Oversigt over masker, forkortelser og udførelse 

Udarbejdet af Nicole Hedegaard, Niah Design. 

Forkortelserne kan variere alt efter opskriftens udbyder. 

 

Forkortelse  Maskens navn Forklaring af udførelse 

m Maske 
Når der fx står (2 m på nålen) i parentes, så betyder det at der skal 
være 2 masker på nålen når man har det step. 

lm Luftmaske 

1. Slå garn om nålen  
2. træk igennem masken på nålen (1 m på nålen) 

Video: 
https://youtu.be/3Wg4irXcMd4  

km Kædemaske 

1. Stik i næste maske 
2. slå garn om nålen  
3. træk igennem masken OG igennem masken på nålen (1 m 

på nålen) 
Video: 
https://youtu.be/QKFleyS684k  

fm Fastmaske 

1. Stik i næste maske 
2. slå garn om nålen 
3. træk igennem masken (2 m på nålen)  
4. slå garn om nålen og træk igennem begge masker på nålen 

(1 m på nålen) 
Video: 
https://youtu.be/eVDP1W9Q7Hg  

hstgm Halvstangmaske 

1. Slå garn om nålen 
2. stik i næste maske  
3. slå garn om nålen  
4. træk igennem masken (3 m på nålen) 
5. slå garn om nålen 
6. træk igennem alle 3 masker på nålen (1 m på nålen) 

Video: 
https://youtu.be/5kJsfnyHgZ8  

https://youtu.be/3Wg4irXcMd4
https://youtu.be/QKFleyS684k
https://youtu.be/eVDP1W9Q7Hg
https://youtu.be/5kJsfnyHgZ8
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stgm Stangmaske 

1. Slå garn om nålen 
2. stik i næste maske 
3. slå garn om nålen 
4. træk igennem masken (3 m på nålen) 
5. slå garn om nålen 
6. træk igennem de første 2 masker på nålen (2 m på nålen) 
7. slå garn om nålen 
8. træk igennem de sidste 2 m på nålen (1 m på nålen) 

Video: 
https://youtu.be/fFZQ5wNgPAs  

db-stgm Dobbeltstangmaske 

1. Slå garn om nålen 2 gange 
2. stik i næste maske 
3. slå garn om nålen 
4. træk igennem masken (4 m på nålen) 
5. slå garn om nålen 
6. træk igennem de første 2 m på nålen (3 m på nålen) 
7. slå garn om nålen 
8. træk igennem de næste 2 masker på nålen (2 m på nålen) 
9. slå garn om nålen 
10. træk igennem de sidste 2 masker på nålen (1 m på nålen) 

TIP: navnet ’dobbelt’ kommer af antallet af gange man slår garn om 
nålen i starten. Dvs stgm=slå om 1 gang, dobbeltstgm=slå om 2 gange, 
trippelstgm=slå om 3 gange osv. Man skal hele tiden slå garn om nålen, 
og trække igennem to masker, indtil der kun er 1 maske tilbage på nålen. 

mr Magisk ring 
Video: 
https://youtu.be/X2SIqrTPk6E  

fr-stgm 
Forfra relief 
stangmaske 

Dette er en stgm som blot laves rundt om stangmasken på forrige 
række (den stgm der ligger lige under). Når det er forfra (også 
kaldet forom) så stikker man forfra og rundt omkring masken, 
således hæklenåles kommer ind fra forsiden, og ud på forsiden 
igen rundt om stangmasken. Herfra laver man en almindelig stgm.  

br-stgm 
Bagom 
reliefstangmaske 

Dette er en stgm som blot laves rundt om stangmasken på forrige 
række (den stgm der ligger lige under). Når det er bagom (også 
kaldet bagfra) så stikker man bagfra og rundt omkring masken, 
således hæklenåles kommer ind fra bagsiden, og ud på bagsiden 
igen rundt om stangmasken. Herfra laver man en almindelig stgm. 

bml Bagerste maskeled 

I stedet for at stikke i hele masken så skal man kun stikke under 
bagerste maskeled. Det betyder at man stikker ned midt i masken, 
og om på bagsiden. Bagerste maskeled er det maskeled der vender 
væk fra en selv. 

https://youtu.be/fFZQ5wNgPAs
https://youtu.be/X2SIqrTPk6E


 

Udarbejdet af Niah Design v. Nicole Hedegaard 
Opdateret 25. nov. 2020 

fml Forreste maskeled 

I stedet for at stikke i hele masken så skal man kun stikke under 
forreste maskeled. Det betyder at man stikker ind i maske forfra, 
og op i midten. Forreste maskeled er det maskeled der vender ind 
mod en selv. 

fm-indt  
(2 fm sm) 

Fastmaske 
indtagning 

Når to fastmasker skal hækles sammen til én maske. Usynlig 
indtagning: 

1. stik i fml i næste m 
2. stik i fml i masken efter dette 
3. slå garn om nålen 
4. træk igennem fml på begge af de to masker 
5. slå garn om nålen 
6. træk igennem begge masker på nålen (1 m på nålen) 

Video: 
https://youtu.be/VNWtJUqYXhg  

fm-udt 
(2 fm i 

samme m) 

Fastmaske 
udtagning 

Når én fastmaske skal udvides til 2 masker. Man laver blot 2 fm i 
den samme maske. 
Video: 
https://youtu.be/dAaVwm5Li7M  

pm Pufmaske 
Video: 
https://youtu.be/12INguOrHOA  

bm boblemaske 
Video: 
https://youtu.be/MTlSP_Zu5Wo  

 

https://youtu.be/VNWtJUqYXhg
https://youtu.be/dAaVwm5Li7M
https://youtu.be/12INguOrHOA
https://youtu.be/MTlSP_Zu5Wo

