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Diamond 
Earth 

 

Denne opskrift er designet til 2018 Crochet A Long CAL, “Friends 
Around the World” og må ikke gengives, udgives eller sælges uden 
designerens tilladelse. 

  

  

  

  

  

 

  

 

Materialer:  

-Worsted weight garn (Jeg brugte Colour Crafter Scheepjes Veenendaal, 
du kan også bruge Zeeman Royal)  

-5mm hæklenål 



 
 

 

 
   

Brietna Copyright 2019. Denne opskrift er kun til privat brug. Opskriften og delene må ikke 
gengives. Opskriften må ikke udgives (online eller i printet version), ændres eller sælges. 

 

  

Forkortelser: 

M Maske, masker  Dbstgm Dobbelt 
stangmaske 

Lm Luftmaske Stgm2sm 2 stangmasker 
sammen 

Km Kædemaske BR Bagom relief 
Fm Fastmaske FR Forom relief 
Hstgm Halv 

stangmaske 
Omg Omgang 

Stgm Stangmaske   
    

* * Gentag instruktionerne mellem * * det angivne antal gange. Det er 
som regel en gentagelse for en hel side og vil indeholde forskellige 
instruktioner. 
  

Færdig størrelse: 12 inch/30 cm firkant.  

 

Så begynder vi !  

  

 

Omgang 1: Begynd med en 
magisk ring, 1 lm (tæller ikke som 
m), 6 fm, træk i garnenden for at 
lukke og saml med km i første fm. 
   
(6 fm)  
  
  
 
 
 



 
 

 

 
   

Brietna Copyright 2019. Denne opskrift er kun til privat brug. Opskriften og delene må ikke 
gengives. Opskriften må ikke udgives (online eller i printet version), ændres eller sælges. 

 

 
  

Omgang 2: 1 lm (tæller ikke som 
m), 2 fm i første og næste 5 fm og 
saml med km i første fm.  
  
(12 fm)  
  

 

Omgang 3: 1 lm (tæller ikke som 
m), BRfm omkring første og 
næste 11 fm og saml med km i 
første BRfm.   
  
(12 BRfm)  
 
 
 
 
 
  

  
  

Omgang 4: 1 lm (tæller ikke som 
m), 2 fm i første og næste 11 
BRfm og saml med km i første fm. 
  
(24 fm)  
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Omgang 5: 1 lm (tæller ikke som 
m), BRfm omkring første og 
næste 23 fm og saml med km i 
første BRfm.  
   
(24 BRfm)  
  
 
 
 
 
 

  

Omgang 6: 3 lm (tæller som m),   
2 stgm, *(2 stgm, 2 lm, 2 stgm) i 
næste m (hjørne), 5 stgm* 3 
gange, (2 stgm, 2 lm, 2 stgm) i 
næste m, 2 stgm, saml med km i 
toppen af 3 lm. 
 
(20 stgm og 4(2 stgm, 2 lm, 2 
stgm) hjørne m)  
  
Hver side: 5 stgm og (2 stgm, 2 
lm, 2 stgm) 
 

  
  

Omgang 7: 3 lm (tæller som 
m), 4 stgm, *(2 stgm, 2 lm, 2 
stgm) i næste m (hjørne), 
spring over den skjulte m, 8 
stgm*3 gange, (2 stgm, 2 lm, 2 
stgm) i næste m, spring over 
den skjulte m, 3 stgm, saml med 
km i toppen af 3 lm. 
  
(32 stgm og 4(2 stgm, 2 lm, 2 
stgm) hjørne m)  
  
Hver side: 8 stgm og (2 stgm, 2 
lm, 2 stgm) 
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Omgang 8:  Nu hækler vi den 
specielle firkant i midten af den 
store firkant. 
 
Denne omgang tager tid og 
koncentration ! 
 
- 1 lm (tæller ikke som m), *2 fm i 
mellemrummet (mellem 4. og 5.  
stgm i omgang 7 (du skal gå 
tilbage til sidste mellemrum 
mellem 4. og 5. stgm). 
 
-1 lm, FRfm omkring næste stgm 
(5. stgm i omg 7). 
 
-1 lm, FRfm omkring men under 
de øverste løkker på første stgm i 
hjørnet i omg 6. 
 
-1 lm, fm i hjørnebuen i omgang 5 
imellem 2. og 3. stgm i hjørnet i 
omg 6. 
 
-1 lm, FRfm omkring men under 
de øverste løkker på sidste stgm i 
hjørnet i omg 6. 
 
- 1 lm, FRfm omkring 4. stgm i 
hjørnet i omgang 7, km i 5. stgm i 
omg 7, 1 lm*. 
 
-gentag * * 4 gange, saml med km 
i første fm. 
 
Klip garnet og hæft ender. 
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Omgang 9: Tilføj garnet i en 
vilkårlig hjørnebue  
 
1 lm (tæller ikke som m) *(2 fm, 2 
lm, 2 fm) i hjørnebuen, spring 
over den skjulte m, 10 fm (du 
springer automatisk over 
mellemrummet imellem 4. og 5. 
stgm i omg 7, hvor du hæklede de 
2 fm i omg 8)* 4 gange, saml med 
km i første fm.  
  
(40 fm og 4(2 fm, 2 lm, 2 fm) 
hjørne m)  
  
Hver side: 10 fm og (2 fm, 2 lm, 2 
fm) 
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Km til hjørnebuen 
 
Omgang 10: 1 lm (tæller ikke som 
m), *(fm, 2 lm, fm) i hjørnebuen, 
14 BRhstgm*4 gange, saml med 
km i første fm.  
  
(56 BRhstgm og 4(fm, 2 lm, fm) 
hjørne m) 
  
Hver side: 14 BRhstgm og (fm, 2 
lm, fm) 

-

  

Km til hjørnebuen 
 
Omgang 11: 1 lm (tæller ikke som 
m), *(hstgm, 2 lm, hstgm) i 
hjørnebuen, 16 hstgm*4 gange, 
saml med km i første hstgm.   
  
(64 hstgm og 4(hstgm, 2 lm, 
hstgm) hjørne m)   
  
Hver side: 16 hstgm og (hstgm, 2 
lm, hstgm) 

 

Km til hjørnebuen 
 
Omgang 12: 1 lm (tæller ikke som 
m) *(hstgm, 2 lm, hstgm) spring 
over den skjulte m, 17 hstgm*4 
gange, saml med km i første 
hstgm. 
  
(68 hstgm og 4(hstgm, 2 lm, 
hstgm) hjørne m)   
  
Hver side: 17 hstgm og (hstgm, 2 
lm, hstgm) 
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Km til hjørnebuen 
 
Omgang 13: 1 lm (tæller ikke som 
m)  
 
*(fm, 2 lm, fm) i hjørnebuen, 
 
spring over den skjulte m, 
fm, (dbstgm i mellemrummet 
mellem sidste hjørne-fm og 
første BRhstgm i omg 10, fm i 
næste m i omg 12) 5 gange, 

 
fm, (dbstgm i mellemrummet 
mellem 7. og 8. BRhstgm i omg 
10, fm i næste m i omg 12) 5 
gange, 
 
fm, (dbstgm i mellemrummet 
mellem sidste BRhstgm og første 
hjørne-fm i omg 10) 5 gange* 4 
gange, saml med km i første fm.  

 
(60 dbstgm + 72 fm og 4(fm, 2 
lm, fm) hjørne m)  
  
Hver side : 15 dbstgm + 18 fm og 
(fm, 2 lm, fm) 

 

Km til hjørnebuen 
 
Omgang 14: 1 lm (tæller ikke som 
m), *(fm, 2 lm, fm) i hjørnebuen, 
BRhstgm, (BRhstgm, [BRhstgm 
omkring næste dbstgm og fm 
samtidig] 5 gange) 3 gange, 
BRhstgm*4 gange, saml med km i 
første fm.  
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(80 BRhstgm og 4(fm, 2 lm, 
fm) hjørne m)  
  
Hver side : 20 BRhstgm og 
(fm, 2 lm, fm) 

Km til hjørnebuen 
 
Omgang 15: 1 lm (tæller ikke 
som m), *(fm, 2 lm, fm) i 
hjørnebuen, 22 fm*4 gange, 
saml med km i første fm.  
  
(88 fm og 4(fm, 2 lm, fm) 
hjørne m)  
  
Hver side: 22 fm og (fm, 2 lm, 
fm) 
 

 

Km til hjørnebuen 
 
Omgang 16: 1 lm (tæller ikke 
som m), *(fm, 2 lm, fm) i 
hjørnebuen, 24 BRhstgm*4 
gange, saml med km i første 
fm.  
  
(96 BRhstgm og 4(fm, 2 lm, 
fm) hjørne m)  
 
Hver side: 24 BRhstgm og 
(fm, 2 lm, fm) 
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Km til hjørnebuen 
 
Omgang 17: 1 lm (tæller ikke 
som m), *(hstgm, 2 lm, 
hstgm) i hjørnebuen, spring 
over den skjulte m, 25 
hstgm*4 gange, saml med km 
i første hstgm.  
 
Sæt en maskemarkør i 2., 
5., 8., 11., 14., 17., 20., 23. 
og 26. hstgm imellem 2-
lm hjørnebuerne. Så bliver 
alting meget lettere i omg 19. 
 
(100 hstgm og 4(hstgm, 2 lm, 
hstgm) hjørne m)  
 
Hver side : 25 hstgm og 
(hstgm, 2 lm, hstgm) 
 
 

  

Km til hjørnebuen 
 
Omgang 18: 1 lm (tæller ikke 
som m), *(hstgm, 2 lm, 
hstgm) 27 hstgm* 4 gange, 
saml med km i første hstgm. 

  
(108 hstgm og 4(hstgm, 2 lm, 
hstgm) hjørne m)  
  

 Hver side: 27 hstgm og 
(hstgm, 2 lm, hstgm) 
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Km til hjørnebuen. 
 
Omgang 19: 1 lm (tæller ikke 
som m),  
*-(hstgm, 2 lm, hstgm) i 
hjørnebuen, hstgm, FRdbstgm 
omkring 1. markerede m i 
omg 17, spring over næste m i 
omg 18, 2 hstgm, FRdbstgm 
omkring samme markerede m 
i omg 17 igen 
  
-(FRdbstgm i næste 
markerede m i omg 17, spring 
over næste m i omg 18, 2 
hstgm, FRdbstgm omkring 
samme markerede m i omg 17 
igen) 8 gange, hstgm*  
 
4 gange, saml med km i første 
hstgm. 
  
(72 FRdbstgm, 80 hstgm og 
4(hstgm, 2 lm, hstgm) hjørne 
m)  
 
Hver side : 18 FRdbstgm, 20 
hstgm og (hstgm, 2 lm, hstgm) 
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Km til hjørnebuen 
 
Omgang 20: 1 lm (tæller ikke 
som m) , *(hstgm, 2 lm, 
hstgm) i hjørnebuen, hstgm i 
næste 2 hstgm, FRstgm 
omkring FRdbstgm, 2 hstgm, 
(FRstgm2sm omkring næste 2 
FRdbstgm, 2 hstgm) 8 gange, 
FRstgm omkring sidste 
FRdbstgm, 2 hstgm*4 gange, 
saml med km i første hstgm.  
  
(8 FRstgm, 32 FRstgm2sm, 
88 hstgm og 4(hstgm, 2 lm, 
hstgm) hjørne m)  
 
Hver side: 2 FRstgm, 8 
FRstgm2sm, 22 hstgm og 
(hstgm, 2 lm, hstgm) 
  

  

Km til hjørnebuen. 
 
Omgang 21: 1 lm (tæller ikke 
som m), *(fm, 2 lm, fm), 3 
BRfm, BRfm omkring 
FRstgm, 2 BRfm, (BRfm 
omkring FRstgm2sm, 2 
BRfm) 8 gange, BRfm 
omkring FRstgm, 3 BRfm*4 
gange, saml med km i første 
fm.  
(136 BRfm og 4(fm, 2 lm, fm) 
hjørne m)  
  
Hver side: 34 BRfm og (fm, 2 
lm, fm) 
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Km til hjørnebuen.  
 
Omgang 22: 1 lm (tæller ikke 
som m), *(hstgm, 2 lm, 
hstgm), 36 FRhstgm*4 gange, 
saml med km i første hstgm. 
 
(144 FRhstgm og 4(hstgm, 2 
lm, hstgm) hjørne m)  
 
Hver side: 36 FRhstgm og 
(hstgm, 2 lm, hstgm) 
  

 

Km til hjørnebuen. 
 
Omgang 23: 1 lm (tæller ikke 
som m), *(hstgm, 2 lm, 
hstgm), 38 FRhstgm*4 gange, 
saml med km i første hstgm.  
Klip garnet og hæft ender. 
  
(152 FRhstgm og 4(hstgm, 2 
lm, hstgm) hjørne m)  
  
Hver side: 38 FRhstgm og 
(hstgm, 2 lm, hstgm)  
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Jeg håber I nød at hækle denne firkant. Det var en ære for mig at tage 
del i det. Det er den første firkant jeg nogensinde har designet og det 
bliver ikke min sidste. 

Hvis du fandt denne firkant uden at følge Friends Around the World 
CAL 3, kan du se de andre firkanter designet til denne CAL ved at følge 
linket: https://calcrochetalong.com/ .   

Jeg vil meget gerne se jeres versioner. På Instagram kan du bruge 
#brietnablockeel eller du kan poste billeder på min Facebook side: 
https://www.facebook.com/Brietna/  

Husk, dette er mit design og min copyright. Du er meget velkommen til 
at anvende opskriften til dig selv, men vær sød ikke at kopiere, oversætte 
eller udgive den som din egen. 

Hvis du sælger hvad du laver eller poster billeder af dine projekter, vil 
jeg gerne have at du nævner hvor du har fundet opskriften og henviser 
til min side www.brietna.be .  

Tak og Velsignelser!  

  

 Véronique Blockeel. 

  


