
 
Tæppe med 
hoppende 

striber og blokke: 
 

 

 

 

Når der kommer nyfødte i familien skal der for manges vedkommende laves tæpper. 

Tamara fandt noget blødt bomuld og lod sig inspirere til denne opskrift med hoppende 

striber og blokke. Farverne ser ud som om de bevæger sig op og ned af tæppet i et sjovt 

zigzag mønster og de overlappende blokke er et herligt mønster at hækle. Den ene række 

overlapper nærmest den anden, et look Tamara er vild med. 

 

Tæppet med hoppende striber og blokke er lavet til præmature børn, for at passe til 
Tamara’s families baby, og måler ca. 50 x 50 cm. Dette er også en fin størrelse til en 
putteklud hvor man selv sætter et amigurumi hoved på. Der er oplysninger om forskellige 
størrelser tæpper - så tjek at du får lavet den rigtige! - og følg de generelle instruktioner 
længere nede. Der er også lavet en foto vejledning – den er dog kun lavet med 18 
luftmasker, men det er nok til at du kan få en idé om hvordan mønsteret laves og kommer 
til at se ud hen af vejen. 
 
De tæpper Tamara har lavet er i 3 farver. Med det antal kan man undlade at bryde garnet 
når der skiftes farve og skjule dem med kanten der afslutter tæppet. Bruger man mere end 
3 farver vil det nok være bedst at bryde garnet og hæfte enderne. Maskerne er på begynder 
niveau og når man først er i gang er det en leg at huske mønsteret. 
 
Du skal bruge: 
Garn i 2 eller flere farver og en nål der passer til, lav en prøve for at se hvilken størrelse du 
ønsker.  
 

Tamara har brugt en 5,5 mm nål og har oplyst disse ca. størrelser: 
Ca. str. ved garn der matcher 5,5 mm hæklenål: 

30 x 30 cm = 42 lm; 38 rk. 
50 x 50 cm = 70 lm; 64 rk 

75 x 75 cm = 110 lm; 96 rk. 
90 x 90 cm = 130 lm; 116 rk. 

120 x 170 cm = 174 lm; 216 rk. 
165 x 220 cm = 238 lm; 288 rk. 
220 x 250 cm = 326 lm; 320 rk. 

Lav en prøve for at være sikker på størrelsen af DIT tæppe. 
Forkortelser: 
rk : række 
lm : luftmaske 
fm : fastmaske 
stgm : stangmaske 
 
Video vejledning findes her: http://www.mooglyblog.com/leaping-stripes-blocks-blanket-
tutorial/  

http://www.mooglyblog.com/leaping-stripes-blocks-blanket-tutorial/
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Vejledning: 
Rk.1: Lav et passende antal lm med den første farve. 1 sgtm i 4. lm fra krogen, 1 stgm i 
næste, *2 lm, hop 2 lm over, stgm i 2 næste lm* 1 stgm i sidste lm. Vend. Se evt foto eller 
video vejledning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rk 2: 1 lm, 1 fm i første m. 2 lm, spring 2 m over - * du skal nu hækle ned i lm kæden du 
startede med – 1 stgm i næste 2 lm fra rækken før – lm fra sidste rk hækles inden i de stgm 
du lige har lavet – 2 lm, spring 2 m over* gentag fra * til * i toppen af sidste m hækles 1 fm, 
hvor du skifter farve sådan her: ned i m, slå om med 1. farve og træk igennen, slå om i den 
2. farve og træk igennem de 2 resterende løkker. Bryd kun garnet hvis du bruger mere end 
3 farver. Vend. 
 
Rk 3: 1 lm, 1 fm i første m, *Du skal nu hækle over lm-kæden fra sidste række og ned i de 
2 masker på rækken under med 1 stgm i hver af disse 2 masker** 2 lm, spring 2 m over, 
gentag fra *, slut den sidste gentagelse ved ** med 1 m tilbage som du hækler 1 fm i. Vend.  
 

 
 
 
Rk 4: 1 lm, 1 fm i første maske, 2 lm, spring 2 m over – *igen hækler du hen over lm-
kæden og ned i maskerne 2 rækker under den du er i gang med – 1 stgm i hver af de 2 m, 
2 lm, spring 2 m over* gentag fra * til * indtil der kun er 1 m tilbage som du hækler 1 fm i 
samtidig med at du skifter farve som beskrevet i rk 2. Bryd kun garnet hvis du bruger mere 
end 3 farver. Vend. 
 
  



Gentag rk 3 og 4. Når du har nået den ønskede str 
skal du stoppe med en rk 3 gentagelse og følge 
denne rk som slutter arbejdet af: 
 
1 lm, fm i de 3 første m, *2 stgm hen over lm-
kæden og ned i maskerne 2 rækker under den du 
er i gang med, fm i 2 stgm* gentag til der er 1 m 
tilbage som du hækler 1 fm i, bryd garnet og hæft 
enderne. 
 
Kanten er lavet med 2 omg fm, 3 fm i hvert 
hjørne. Det kan du også gøre eller du kan bruge 
en anden kant efter eget ønske. 
 
Når man først er i gang er det egentlig rimelig 
simpelt, ikk’? Du kan lave tæpper og klude i lige 
de størrelser du har lyst til. Tamara synes det er et 
sjovt og nemt mønster og håber du vil få lige så 
meget glæde af det som hun selv har haft. Hun 
hører også meget gerne ris og ros fra dem der har 
brugt opskriften. 
 
Copyright Tamara Kelly 2013. Opskriften må ikke 
kopieres, men link meget gerne til siden. Hvis du 
ønsker at sælge de ting du laver efter opskriften 
må du gerne det, bare du oplyser designerens 
identitet i forbindelse med opslag, det være sig på 
nettet eller udskrifter. Opskriften må ikke sælges 
eller gengives. Tamara kan kontaktes via Facebook 
messages eller på TamaraKelly@mooglyblog.com. 
 
Har du spørgsmål til den danske version kan du 
kontakte Camilla Herløw Søgaard på 
krudtuglemor@jubii.dk eller via facebook. 
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