Día de los Muertos crochet-a-long pattern – Danish
Del 4
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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 i del 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 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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Hækle termer …
Læg mærke til at hvis du mangler en liste over maskeforkortelser eller farveforkortelser så kan du
finde dem i CAL’ens introduktionsguide som allerede blev offentliggjort da CAL’en blev
introduceret. I denne guide kan du også finde beskrivelser som vil hjælpe dig med at forstå
opskriften henad vejen. Kig i guiden før du skynder dig at stille spørgsmål til mig – mange ting
bliver forklaret i guiden.

Opskriften – Del 4:
I denne del fortsætter vi med den samme nålstørrelse som vi brugte i grundopskriften – altså den
største. Jeg anbefaler en 3.0. Rundenummereringen fortsætter også, så vi starter med runde 31
eftersom vi sluttede med runde 30 i del 3.

Runde 31 (RS): start med farve D i anden maske i 21fm-gruppen i runde 29. Det vil være masken før
en fm lavet i starten af hver gentagelse i forrige runde i forbindelse med en 5lm-bue. Se billede 31.
1 lm (tæller ikke som en maske her og i resten af opskriften) * 1 fm i masken (anden maske efter en
2lm-bue efter en 4fm-gruppe), 1 lm, 1 popcorn i næste 1lm-bue, (billede 31.1), 1 lm (spring næste
maske på kranie over, 1 popcorn i næste maske, 1 lm) 3 gange (billede 31.2), spring næste maske på
kranie over, 1 stgm-1 lm- 1 stgm i næste maske, spring næste maske på kranie over, 1 lm (billede
31.3), (1 popcorn i næste maske, 1 lm, spring næste maske på kranie over) 3 gange, 1 popcorn i
næste 1lm-bue, 1 lm (billede 31.4), 1 fm i anden maske før 2lm-bue (sidste maske efter fm i forrige
runde – se billede 31.5), 4 lm – nu skal vi arbejde på bagsiden af arbejdet. 1 fm i 1lm-buen på runde
27 ved siden af 3stgm-gruppen (første røde streg på billede 31.6), 3 lm, 1 fm i næste 1lm-bue på
runde 27 på den anden side af 3stgm-gruppen (anden røde streg på billede 31.6), 4 lm, nu vender vi
tilbage til nuværende runde. Gentag fra * 8 gange mere. Km i toppen af første maske for at samle.
Afslut farve D. [9 grupper a 1fm, 4popcorn, 2 stgm, 4popcorn, 1fm, mellem dem alle 1 1lm-bue, og 9
grupper a 4lm, 1 fm, 3lm, 1fm, 4lm på bagsiden af arbejdet.
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Runde 32: Start med farve C i første maske efter en 2lm-bue efter en 4fm-gruppe. Det vil være
masken før en fm som du startede en gentagelse med i forrige runde. Se billede 32.
1 lm, * 1 fm I masken efter 2lm-buen som ligger efter en 4fm-gruppe, spring næste maske over, 1 fm
i næste 1lm-bue, (spring næste popcorn over, 1 fm i næste 1lm-bue, 1 dbstgm i den oversprungne
maske mellem de to popcorn i runde 31) 3 gange (se billede 32.1 hvor dbstgm skal laves),spring
næste popcorn over, 1 fm i næste 1lm-bue, spring næste stgm over, 1 stgm-1 dbstgm- 2 lm – 1
dbstgm - 1 stgm i næste 1lm-bue (se billede 32.3), spring næste stgm over, 1 fm i næste 1lm-bue,
(spring næste popcorn over, 1 fm i næste 1lm-bue over, 1 dbstgm i den oversprungne maske mellem
de to popcorn i runde 31) 3 gange, spring næste popcorn over, 1 fm i næste 1lm-bue, spring næste
maske over, 1 fm i næste maske (det vil være masken efter fm og før en 2lm-bue), 2 lm – nu arbejder
vi bag på arbejdet (se billede 31.5 og 31.6), 1 fm i 1lm-bue i runde 28 ved siden af 4stgm-gruppe, 4
lm, 1 fm i næste 1lm-bue i runde 28 på den anden side af 4lm-gruppen, 2 lm – nu vender vi tilbage til
nuværende omgang. Gentag fra * 8 gange mere. Kædemaske i toppen af første maske. Afslut farve C.
[9 kranier a
2fm/dbsgtm/fm/dbstgm/fm/dbstgm/fm/stgm/dbstgm/2lm/dbstgm/stgm/fm/dbstgm/fm/dbstgm/f
m/dbstgm/2fm og 9 gange 2lm/1fm/4lm/1fm/2lm bag dit arbejde.
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Runde 33: start med farve E i hvilken som helst 2lm-bue efter en 4fm-gruppe. Denne 2lm-bue ligger
før fm som du startede en gentagelse med i forrige runde. Se billede 33.
1 lm, *1 fm i 2 lm-bue, spring næste maske over, 1 fm i næste 2 masker, (1 popcorn rundt om dbstgm
i runde 32 (se billede 33.2), 1 fm i næste maske) 3 gange, 4 lm – denne luftmaskebue skal ligge bag
dit arbejde for at springe hele bladsektionen over (se billede 33.4 og 33.5), spring næste
stgm/dbstgm/2lm/dbsgtm/stgm/fm over, 1 fm i næste maske, (1 popcorn rundt om næste dbstgm i
runde 32, 1 fm i næste maske) 3 gange, 1 fm i næste maske, spring næste maske over, 1 fm i næste
2lm-bue, 6 lm, spring næste 4 masker i runde 29 over. Gentag fra * 8 gange mere. Kædemaske i
toppen af første maske for at samle. Afslut farve E. [9 grupper a
3fm/popcorn/fm/popcorn/fm/popcorn/fm/4lm/fm/popcorn/fm/popcorn/fm/popcorn/3fm/6lm]
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Runde 34: start med farve F i hvilken som helst 6lm-bue. 3lm (første stgm), 10 stgm i samme 6lmbue, 1 lm, spring næste 3 masker over, 1 fm i næste popcorn, 1 lm, spring næste popcorn over, 1
popcorn i næste maske, i næste popcorn, 1 lm, spring næste popcorn over, 1 popcorn i næste maske,
1 lm, fm i næste popcorn, 1 lm, 1 popcorn i næste maske, 1 lm, spring næste stgm og dbstgm i bladet
over, 1 fm i 2lm-buen mellem de to dbstgm (se billede 34.2), 1 lm, spring næste dbstgm og stgm over,
1 popcorn i næste maske, 1 lm, 1fm i næste popcorn, 1 lm, 1popcorn i næste maske, 1 lm, spring
næste popcorn over, 1 popcorn i næste maske, 1 lm, 1fm i næste popcorn, 1 lm, spring næste 3
masker over.
*11 stgm I næste 6lm-bue,, 1 lm, spring næste 3 masker over, 1 fm i næste popcorn, 1 lm, spring
næste popcorn over, 1 popcorn i næste maske, 1 lm, spring næste popcorn over, 1 popcorn i næste
maske, 1 lm, 1 fm i næste popcorn, 1 lm, 1popcorn i næste maske , 1 lm, spring næste stgm og
dbstgm i bladet over, 1 fm i 2lm-buen mellem de to dbstgm, 1 lm ,spring næste dbstgm og stgm over,
1 popcorn i næste maske, 1 lm, 1 fm i næste popcorn, 1 lm, 1popcorn i næste maske, 1 lm, spring
næste popcorn over, 1 popcorn i næste maske, 1 lm, 1 fm i næste popcorn, 1 lm, spring næste 3
masker over. Gentag fra * 7 gange mere. Km i toppen af første maske for at samle. Afslut farve F. [9
vifter a 11 stgm / 9 grupper a 1lm/fm/pc/1lm/pc/fm/pc/fm/pc/fm/pc/1lm/pc/fm/1lm]
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Runde 35: start med farve G med en km i en maske efter en popcorn og før en 11stgm-vifte.
*1 BRstgm rundt om de næste 11 masker, km i næste maske, 1 lm, 1 popcorn i næste 1lm-bue
mellem de 2 popcorn i runde 34, 3 lm, spring næste popcorn over, 1 fm i næste maske, 3 lm, spring
næste popcorn over, 1 fm i næste 1lm-bue, 1 popcorn i næste 2lm-bue mellem de to dbstgm som du
allrede har lavet en fm i – man laver popcornet over fm i den samme maske ( se billede 35.3), 3 lm,
spring næste popcorn over, 1 fm i næste maske, 3 lm, spring næste popcorn over, 1 popcorn i næste
1lm-bue mellem de to popcorn i runde 34, 1 lm, spring næste popcorn over. Km i næste maske.
Gentag fra * 8 gange mere. Afslut farve G. [9 vifter a 11 BRstgm og 9 grupper a km/1lm,
pc/3lm/fm/3lm/fm/pc/fm/3lm/fm/3lm/pc/1lm/km
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Runde 36: start med farve A med en km i hvilken som helst 1lm-bue efter en popcorn og før en
11BRstgm-vifte.
*1 lm, (1puffmaske i næste BRstgm, 1lm) 11 gange, km i næste 1lm-bue før en popcorn, 8 lm, lav en
fm i 4lm-buen bag på dit arbejde i runde 33 (se billede 36.2), 8 lm, km i næste 1lm-bue efter en
popcorn og før en 11BRstgm-vifte. Gentag fra * 8 gange mere. Afslut farve A. [18 km og 9 vifter a 11
puffmasker med 1lm-buer i mellem dem og 18 8lm-buer og 9 fm i 4lm-bue på bagsiden i runde 33]
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Runde 37: start med farve B i en 1lm-bue efter sjette puffmaske i en 11puffmaske-vifte.
1 lm, * (1 FRfm rundt om næste puffmaske) 2 gange, 1FRhstgm rundt om næste puffmaske, (1
FRstgm rundt om næste puffmaske) 2 gange, 3 stgm i næste 1lm-bue, 4 stgm i næste 3lm-bue i runde
35, spring næste fm over, 4 stgm i næste 3lm-bue i runde 35, 1 hstgm i næste maske, 1hstgm i næste
popcorn, 1 hstgm i næste maske, 4 stgm i næste 3lm-bue i runde 35, spring næste fm over, 4 stgm i
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næste 3lm-bue i runde 35, 3 stgm i næste 1lm-bue, (1 FRstgm rundt om næste puffmaske) 2 gange, 1
FRhstgm rundt om næste puffmaske, (1 FRfm rundt om næste puffmaske) 3 gange. Gentag fra * 8
gange mere. Km i toppen af første maske for at samle. [9 gentagelser a
2FRstgm/1FRhstgm/5FRfm/1FRhstgm/2FRstgm/11stgm/3hstgm/11stgm – i alt 324 masker]

Runde 38: start I første maske i forrige runde som er den fjerde FRfm.
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3 lm (første stgm), 1 stgm i samme maske, 1 stgm i næste 35 masker. * 2 stgm i næste maske, 1 stgm
i næste 35 masker. Gentag fra * 7 gange mere. Km i toppen af første maske for at samle. Sæt farve B
til side. [333 stgm]

Runde 39: start med farve H bagom hvilken som helst maske. 1 lm, *1 BRhstgm rund om hver maske
runden ud. Km i toppen af første maske for at samle. Afslut farve H. [333 BRhstgm]

Runde 40: træk farve B op i en BRhstgm du lavede i anden stgm ud af en 2stgm-udtagning i runde 38.
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1 lm, * 1 fm i næste 19 masker, 2 fm i næste maske, 1 fm i næste 17 masker. Gentag fra * 8 gange
mere. Km i toppen af første maske for at samle. [342 fm]

Runde 41: start i første maske i forrige runde. 1 lm, * (1 fm, 5 lm, spring næste 2 masker over) 114
gange. Km i toppen af første maske for at samle. Afslut farve B. [114 fm / 114 5lm-buer]
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Runde 42: start med farve A i hvilken som helst 5lm-bue. 3 lm (første stgm i en popcorn), lave 3 stgm
mere i buen og afslut som en popcorn, 2 lm, (1 popcorn i næste 5 lm-bue, 2 lm) 113 gange. Km i
toppen af første popcorn for at samle. Afslut farve A. {114 popcorn og 114 2lm-buer]

Runde 43: start farve B i hvilken som helst 2lm-bue. 1 lm, (1 fm – 1 stgm – 1 lm – 1 stgm – 1 fm i 2lmbue) 114 gange. Km i toppen af første maske for at samle. Afslut farve B. [114 grupper a
fm/stgm/lm/stgm/fm]
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Så er hæklingen overstået!! Hæft alle tilbageværende ender, hvis du ikke allerede har gjort det. Det
sidste der skal gøres er at sy nogle sting med de forskellige farver på kranierne. Lav først 5 streger på
panden med pink, derefter nogle lilla streger på toppen af hovedet, derefter tag gul og lav nogle
streger rundt om øjnene. Og lav til sidst 2 hvide prikker som øjne. Gør dette til sidst eftersom
kranierne nu vil være sat godt fast pga. af syningen, så øjenhulerne ikke længere flytter sig. Du kan
følge min plan eller ”go crazy”. Gør som du vil – vær vild med farver og syning. Hæft de sidste ender
og blok dit arbejde. Blok det til en perfekt cirkel for det bedste resultat.

Mange tak fordi du deltog i denne sjove lille mini-CAL. Jeg håber du kunne lide det og vil deltage i
fremtidige nye CALs med mig. Jeg håber du er glad for din egen Dia de los Muertos og får en god
Dødedag. Hvis du har kunnet følge med gennem ugerne så er du færdig lige i tide til dette års
dødedag! 2. November 2020.
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Designed by: 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
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