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ByLykholt Dækkeservietter 
 

Dækkeservietten blev til da min 

mor gerne ville have nye 

dækkeservietter. Hun kunne 

huske nogle dækkeservietter fra 

hendes barndom med et lignende 

mønster og har så selv tænkt på 

en fin kant i samme stil – ren 

nostalgi for min mor og mormor. 

 

Garn: 

Nr5 hæklegarn fra hjertegarn 

 

Pindestørrelse: 

2 

 

Materialer: 

Jeg fik næsten 2 dækkeservietter ud af 1 nøgle garn 

 

Masker og forkortelser: 

lm = luftmasker 

m = maske 

stgm = stangmasker 
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Opskrift 
 

Mønster 
 

119 lm + 3 lm (danner første stm på næste p)  

 

Rk 1: 7 stgm ,1 lm, spring en m over x14, 7stgm 

Rk 2: 3 stgm ,1 lm, spring en m over x 29, 3 stgm 

Rk 3: 7 stgm ,1 lm, spring en m over x14, 7stgm 

Rk 4: 1 stgm, 1 lm, spring 1 m over x60, 1 stgm 

 

Gentag rk 1-4 10 gange i alt. 

 

Afslut med en gentagelse af række 1-3. 

 

Kant rundt 
 

Rk 1: Sæt garnet til i et hjørne. Lav 3 lm (danner den første stgm), spring en m over, 1 stgm, 1 lm, 

spring en maske over gentag hele vejen rundt pånær i hjørnerne. I hjørnerne skal der laves 1 stgm, 3 

lm, 1 stgm i hjørnemasken. 

Rk 2: 3 lm (danner den første stgm), 1 stgm i hver maske hele vejen rundt pånær i hjørnerne. I 

hjørnerne laves der 2 stgm, 1 lm, 2stgm rundt om lm-buen fra hjørnet på forrige række. 
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Tak for at du købte en opskrift fra ByLykholt. 

 

Jeg håber opskriften er let forståelig, ellers er du meget velkommen til at kontakte 

mig på line@bylykholt.dk 

 

Opskriften må ikke deles, men det færdige projekt må gerne videresælges eller deles, 

så længe der henvises til at det er mit design. 

 

Du må meget gerne dele dine færdige resultater på diverse sociale medier, hvor du 

gerne må tagge mig på instagram med @bylykholt #bylykholt 

#bylykholtdækkeservietter eller inde på min facebook side ByLykholt. 
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