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Día de los Muertos crochet-a-long pattern – Dansk 
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Dødedagen er en traditionel Mexicansk helligdag som fejres med venner og familie. På denne dag 

mødes folk for at mindes og bede for familie og venner som er gået bort. Ved at bede og udføre 

ritualer hjælpes de døde på vej ind i efter-livet. Det er vigtigt ikke at se denne dag som en sorgens 

dag. Men som en glædens og farvernes dag hvor man fejrer sine kære som kommer tilbage som ånder 

netop på denne dødedag. Det er så smuk en tradition og måske kan vi lære noget af denne rige 

kulturelle fejring. I denne tid, fuld af kære som vi mister pga sygdomme som fx Covid-19, er der så 

nogen bedre måde at gøre noget og ære dem vi mistede? Jeg blev inspireret til at bruge Dia de los 

Muertos i mit hækledesign til at lave et værk hvor alle elementerne fra denne mexicanske helligdag er 

med. Farver, kranier, blomster og dekorationer … og med dem skabte jeg denne doily … eller 

mandala, det er hvad du vil se i det. Eftersom projektet er fuldt af små detaljer og vil tage en del tid at 

lave, tænkte jeg at det ville være en god ide at dele mønsteret op i 4 dele og lave det til en 4 ugers 

crochet-a-long. Det er helt gratis at deltage, og hvis du gør så beder jeg kun om at du tænker på en 

som du holdt af og som du har mistet. Den anden regel for deltagelse er at du skal hækle dette projekt  

med et glad og positivt sind. Se ikke kranierne som noget mørkt og trist, men dekorer dem og kom i 

festhumør så du kan guide dine afdøde kære videre i åndernes verden når vi når til slutningen af dette 

projekt. Det er det hele handler om! 

Mark Roseboom a.k.a. theguywiththehook 
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Informationsguide til Día de los Muertos CAL: 

I denne lille guide forklarer jeg forskellige ting som fx hvilke masker der bruges i mønsteret, hvilket 

garn og hvilke farver der skal bruges, inkl. garnmængder, sværhedsgrad og materialer. Alt hvad du 

har brug for at vide inden CAL’en starter er her, og under CAL’en vil denne lille guide være din 

hjælper når det kommer til maske og farve referencer. Så sørg for at læse den igennem før du går i 

gang. 

 

Materialer: 

- saks 

- synål 

- maskemarkører 

- hæklenål 2,0 og 3,0 (vigtigt at vide at hvis du bruger et andet garn og en anden nålstørrelse, så sørg 

for at den mindste nål er en hel størrelse mindre end nålen du hækler selve mønsteret med. Fx hvis 

du hækler med en 4.0 så skal du bruge en 3.0 som din mindste nål. Dette gælder for alle størrelser, 

ellers kommer størrelsen på dine kranier ikke til at passe ind i det mønster du hækler.) 

- blokke materialer 

 

Garn: 

Til dette mønster har jeg brugt Scheepjes Catona. Det er en almindelig mercericeret bomuld 

bestående af 100% mercericeret bomuld. Det er en almindelig garntype som fås i mange andre 

mærker end Scheepjes. Det sjove ved Scheepjes Catona er det store udvalg af farver og hvis du kun 

skal bruge en lille mængde så fås de også i små nøgler på 10 og 25 g. De almindelige nøgle Scheepjes 

Catona er på 50 g og 125 m. Til denne opskrift har jeg brugt 8 farver som er angivet nedenfor inkl. 

mængden af dem. Du må gerne skifte både farve og garn, men de angivne garnmængder gælder kun 

for de mercericerede bomuldstyper. Læg mærke til at dette er listen af de farver som er nævnt i 

selve opskriften og at garnmængderne altid er ekstra store for at undgå at du løber tør. 

Forkortelse: farve:  Colorway: garnforbrug 

Farve A: Hvid 105 Bridal White 80 gram  

Farve B: Sort 110 Jet Black 135 gram 

Farve C: Grøn 512 Lime 15 gram 

Farve D: Gul 208 Yellow Gold 25 gram 

Farve E: Lyseblå 397 Cyan 20 gram 

Farve F: Pink 251 Garden Rose 25 gram 

Farve G: Lilla 508 Deep Amethyst 20 gram 

Farve H:  Sand 179 Topaz 25 gram 

 

Størrelse: 
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Projektets færdige størrelse vil have en diameter på 65 cm. 

 

 

Tidslinje: 

Cal’ens tidslinje er som følger: 

Introduktion til CAL – op mod 4. oktober 2020 

Part 1 – blomstercentrum– Søndag d. 4. oktober 2020 

Part 2 – sort og hvid (inkl. hækling af kranier) – Søndag d. 11. oktober 2020 

Part 3 – fastgørelse af kranier og start på blomsterkroner– Søndag d. 18. oktober 2020 

Part 4 – Færdiggørelse af blomsterkroner, kanten og kraniedekoration – Søndag d. 25. oktober  

2020 

Hver søndag i oktober vil jeg offentliggøre en del af denne CAL; dog angiver jeg ikke noget tidspunkt. 

Jeg vil forsøge at gøre det så tidligt på dagen (europæisk tid) som muligt, men hvis der af en eller 

anden grund skulle være en forsinkelse på dagen, så gå ikke i panik over at være gået glip af noget. 

Selvfølgelig gør jeg opmærksom på det når jeg lægger en ny del ud. Dette gøres på min hjemmeside 

og jeg opdaterer også på Ravelry hver uge. Inden for denne CAL’s tidslinje kan du færdiggøre din Dia 

de los Muertos i tide til dette års dødedagsfejring d. 2. November 2020. Efter CAL’en er opskriften 

stadigvæk gratis og vil forblive gratis. Opskrift-delene kan findes på min hjemmeside og på min 

Ravelryside. 

 

Sværhedsgrad: 

Sværhedsgraden for denne opskrift er medium. En nybegynder vil have besvær med denne opskrift 

da der er mange detaljer, nye masker og teknikker. Kig på listen af anvendte masker og se om du 

kender dem. Gør du det kan du sagtens være med. Der vil være mere end 100 fotos til at hjælpe dig 

på vej og jeg har lavet klare instruktioner. Enhver som deltog i min forrige CAL vil vide at den var 

meget detaljeret. 

 

Sprog og hjælp: 

 

Hvis du spekulerer på hvilke sprog CAL’en er oversat til så besøg min hjemmeside eller CAL’ens 

Ravelry-side. Oversætterne har et stort arbejde med at oversætte en opskrift og vi kan ikke sige 

hvilke sprog der er endnu. Nogle gange bliver et sprog først tilføjet lige før starten, for at få den 

nyeste information så kig de ovennævnte steder. 

Hvis du har nogle spørgsmål til CAL’en undervejs, så læg mærke til at der ikke er nogen 

Facebookgruppe. (på dansk kører vi dog på gruppen Vi elsker Scheepjes). Da jeg kører CAL’en alene 

og pga af problemer før i tiden, har jeg besluttet ikke længere at tilbyde hjælpe gennem 
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Facebookgrupper. Hvis du har spørgsmål så kan du altid stille dem gennem kontaktformularen på 

min hjemmeside eller ved at sende mig en PM på mine sociale medier. Men vær forberedt på at det 

kan tage noget tid før jeg svarer. Jeg har kun lidt tid til rådighed til det hver dag og det vil også 

komme an på hvor meget hjælp jeg er nød til at give. Opskriften er virkelig detaljeret og ret ligetil, 

men der vil altid være spørgsmål. Så stil bare spørgsmål – men vær tålmodig. 

 

Masker: 

 

 

• km– kædemaske  

• fm – fastmaske  

• BRfm– bagom relieffastmaske 

• FRfm– forom relieffastmaske 

• Fm3sm–3 fastmasker sammen over angivne masker 

• Fm4sm 4 fastmasker sammen over angivne masker. 

• Hstgm – halvstangmaske 

• FRhstgm – Forom reliefhalvstangmaske 

• BRhstgm– Bagom reliefhalvstangmaske 

• Stgm – stangmaske  

• Stgm2sm– 2 stangmasker sammen over angivne masker. 

• BRstgm – Bagom reliefstangmaske 

• FRstgm– Forom reliefstangmaske 

• Dbstgm – Dobbeltstangmaske 

• PC – popcorn-maske. Som laves af 4 stgm og altid lukkes med en lm. 

• PUFF – puff-maske. Hvor garnet trækkes op 4 gange gennem den angivne maske så du ender 

med 9 løkker på nålen som du så trækker igennem. Puff-masken skal altid lukkes med en lm. 

• lm– luftmaske 

• M – maske 

• sp– spring over (som “spring næste maske over”) 

• ml– mellemrum (fx 2lm mellemrum) 

• Gr –  gruppe (fx 3fm-gruppe) 

• BML – bagerste maskeled 

• FML – forreste maskeled 

• * - angiver starten af en gentagelse 

•  [] – angiver det totale maskeantal efter en gentagelse  

• () –Sætninger mellem disse angiver en gentagelse inde i en runde eller sommetide en note. 

• Gent – gentag 

• RS – Retside 
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Opskriftsbemærkninger: 

- Maskerne brugt I denne opskrift er ikke forklaret individuelt. Jeg foreslår at du kigger på 

internettet om de masker du ikke kender, da der er tonsvis af tutorials og videoer. 

- Maskerne skrevet med store bogstaver er masker lavet i denne runder, masker skrevet med 

små bogstaver er masker lavet i tidligere runder. 

- Billederne kan se en smule anderledes ud da jeg er en venstrehåndet hækler. Oftest giver det 

ingen problemer, men jeg nævner det lige i hver opskrift jeg laver. 

- Popcornmaskerne I denne opskrift er består af 4 stgm, de lukkes af med 1 lm – vær 

opmærksom på at denne lm ikke tæller med som en rigtig lm. Så når du skal lave 3 lm efter 

en popcorn så skal du i virkeligheden lave 4 lm – 1 lukke lm og 3 lm ifølge opskriften. 

- Noten om den lukkende lm ovenover gælder også ved puff-masken. 

- Eftersom vi arbejder I runder, så er hele opskriften hæklet fra retsiden. En gang i mellem 

vender vi arbejdet om, men det bliver forklaret grundigt i opskriften. 

- Opskriften består af 4 dele. Hver uge offentliggør jeg en ny del af opskriften da det jo er en 

Crochet-a-long. Efter 4 uger er opskriften komplet. Se tidslinjen for de præcise datoer. 

Opskriften er helt gratis uden forbehold og krav. 

- Der er ikke noget diagram for denne opskrift, da det er meget besværligt at lave godt nok. 

- Der er ingen videoer til denne opskrift, da jeg er venstrehåndet og de fleste af jer ikke vil 

kunne se mig spejlvendt. 

- Denne opskrift indeholder noget enkelt syning, men det er en frivillig del og er ikke 

nødvendig for at færdiggøre denne CAL. 

- Billederne indeholder instruktioner som fx linjer og pile for at guide dig gennem runderne. 

Billederne findes efter hver skrevet runde for at holde det overskueligt. 

-   I opskriften skal du arbejde med 2 farver som skifter i nogle runder. Der kan du bare trække 

en farve til side og tage den anden op. Hvis du ikke ved hvordan man gør det, kan du se en 

god tutorial om det på min hjemmeside. Brug denne teknik for at få lidt færre ender at 

hæfte. 

- Billederne er nummeret som runderne. Så billede nr. 1 hører til runde 1. Hvis der er et billede 

1.1 eller 1.2 fx, så er disse ekstra billeder samme runde. 

- Hvis du vælger en anden garntype og en anden nålstørrelse, så vær opmærksom på at 

opskriften nævner ”den største nål” og ”den mindste nål”. Det gør opskriften brugbar for 

hvilken som helst valg af størrelse. Bare sørg for at der er en helt størrelses forskel mellem de 

to nåle du vælger. 

- En gang i mellem skal du starte med en ny farve i en bagom reliefmaske. Hækl rund om 

maske som normalt, og så lav en km rund om den, Derefter færdiggør du masken over km. 

- Nå du skal lave en 1lm i starten af en runde er det kun for at opnå højde, så det tæller ikke 

som en maske. Hvis det gør, så står det skrevet i opskriften. 

- Nummereringen af runderne fortsætter gennem alle dele af CAL’en. Kun kranierne er 

sideopgaver. 
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lav testskalle : 

 
The test skull part wasn’t translated on time for the Danish version of the pattern. So here is 

the English version for now. If you like the Danish version, no worries – in Part 2 of the 

pattern you are going to find it back in the Danish language.  

 

 
 

 

Skull size on a hook size 2.0 mm with Scheepjes Catona: on widest point they are approx. 7 cm / 2.8 

inches and the height of a skull is approx. 8 cm / 3,1 inches. It doesn’t matter if there is a really small 

derogation. The pattern can handle a little off-key size as there is tension in it.  

 

Take the smallest hook size – in my guideline and yarn choice this will be the hook size 2.0 mm and 

Color A.  

Step 1: Take Color A and CH12. SS in first ch to form a ring. 
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Step 2: CH13, make a SS in second ch out of 13 to form another ring. You will now have two rings of 

12ch with 1ch between them. The ch between the two rings is the first ch of the ch13. 
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Step 3 : CH1, make a SC in next ch ( which will be the 1ch between the two ch12-rings – see photo 3), 

make 19SC in next 12ch-ring, (by crocheting these sc’s you will crochet around the ring and end at the 

bottom of the middle ch between the two rings you already made a sc in at the beginning of this step, 

see photo 3.1). 1SC in same ch ( this is the middle ch where you already made a sc in, see photo 3.2), 
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make 19SC in next ch12-ring to crochet around the ring and end up at your first made st. SS in top of 

first made st to connect.( see photo 3.3) Now you will have 2 rings of 19 SC and in the middle 

between them 2SC – one above and one under. 

 

 

 

 

 

 

 

Step 4: starting in a middle sc between the two 19SC-rings. CH3 ( doesn’t count as a st here), 1DC in 

same st, 1DC in next 2 sts, 1HDC in next 4 sts, ( 1SC in next 2 sts, 2SC in next st) twice, 1HDC In next 3 

sts, 1DC in next 2 sts, CH3, sk next 5 sts ( this will be the last two sts on the 19sc-ring – the middle sc 
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between them – and the first 2 sts of the next 19sc-gr – see photo 4.1), 1DC in next 2 sts, 1HDC in 

next 3 sts, ( 2SC in next st, 1SC in next 2 sts) twice, 1HDC in next 4 sts, 1DC in next 2 sts. SS in top of 

first st to connect (writing this means make a SS in the top of the official DC and not the CH3 which 

didn’t count).  

 

 

 

 

 

 

 

Step 5 : starting in dc you made in a middle sc. CH3 ( doesn’t count as st here), 1DC in same st, 1DC in 

next 6 sts, 1HDC in next 2 sts, 2HDC in next st, 1HDC in next st, 1SC in next 3 sts, 2HDC in next st, 2DC 
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in next st, 1DC in next 4 sts, 3DC in next ch3-sp, 1DC in next 4 sts, 2DC in next st, 2HDC in next st, 1SC 

in next 3 sts, 1HDC in next st, 2HDC in next st, 1HDC in next 2 sts, 1DC in next 6 sts. SS in top of first st 

to connect. (saying this means making the SS in top of the official DC – so not the CH3-sp). Fasten off 

Color A. 

 

 

 

 

 

 

 

Step 6: Turn the top of the head so the underside of the nose is facing you. This means the side with 

the dc’s you made in the ch3-sp is lying above with RS facing you. Take the middle dc out of the three 
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you made in the ch3-sp, and count 4 sts to the left/right (depending if your right or left crocheter). If 

you have marked this st, attach Color A in this st (see photo 6). CH1, 1SC in next 9 sts. Turn work by 

making a CH. (your fifth st will lay in the middle dc of the 3 you made in the ch3-sp) 

Step 7: as you have turned your work you will crochet now on the Wrong side of the skull. CH4 (first 

DC + CH1), sk next st, (1DC in next st, CH1, sk next st) 3 times, 1DC in last st. Turn work by making a 

CH. (see photo 6.2) 

Step 8: as you turned your work you will crochet now on the right side of the skull. CH3 (first DC), 

(1DC in next ch1-sp, 1DC in next dc) 3 times, 1DC in next ch1-sp, 1DC in third ch from last st. Fasten 

off Color A. (see photo 6.3) 
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Stor tak til mine testere/oversættere: 

Wendy de Vries 

Anette Hakansson 

Tineke Tap 

Elzbieta Sroczynska 

Anja Hoberg 

Maria Torres  

Julia Valesco 

Christina Berberich 

 

 

Designet af the guy with the hook – 2020 

                         https://theguywiththehook.com 

                         https://www.instagram.com/theguywiththehook 

                        https://www.ravelry.com/projects/theguywiththehook  

                        https://www.ravelry.com/designers/mark-roseboom  

                       https://www.facebook.com/theguywihthehook  

 

Alle copyrights tilhører mig. Så du må ikke kopiere, dele eller udnytte denne opskrift. Siden 

begyndelsen af 2019 har jeg henholdt mig til international copyrightlov som gælder i alverdens lande. 

Dette inkluderer også lande som ikke har tiltrådt denne lovgivning. De sidste måneder og år er det 

blevet meget almindeligt at hækleopskrifter og designs stjæles fra designere som mig, så jeg har intet 

andet valg end at stramme op på copyrighten. Hvis jeg opdager at min opskrift deles I 

Telegram/Whats-app grupper, på social medier, hemmelige grupper og hjemmesider så kan man 

vente sagsanlæg. 

Du må gerne sælge produkter lavet ud fra denne opskrift. Jeg vil blive glad hvis du tagger eller 

henviser til mig som designer når du fremviser din wip eller færdige produkt. Brug hashtagget 

#diadelosmuertoscal på de sociale medier for at dele denne opskrift i en enkelt søgning. 

Eftersom dette er en gratis opskrift, så være opmærksom på at spørge mig hvis du ønsker at bruge 

det kommercielt. 

Sidst men ikke mindst, mange tak fordi du hækler denne opskrift. Jeg har brugt mange kræfter, timer 

og kreativitet på at skabe dette lille stykke kunst og hver eneste ting der kommer ud af det, gør det 

det hele værd. 

 

Mark a.k.a. the guy with the hook 

https://theguywiththehook.com/
https://www.instagram.com/theguywiththehook
https://www.ravelry.com/projects/theguywiththehook
https://www.ravelry.com/designers/mark-roseboom
https://www.facebook.com/theguywihthehook

