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Størrelse:    ca 4 cm i diameter 

Tråd:      K80 og DMC diamant  

Andet:    1 stk 4 mm perle og evt sikkerhedsnål 

Antal par:      5 par (+ 3 par til det røde kronblad) 

1 par med 40 cm DMC diamant , 2 par rød med 40 cm K80 (til første kronblad) 

1 par med 100 cm DMC diamant, 1 par rød med 60 cm K80 (gangpar til første kronblad) 

Efter første kronblad skal der skiftes farve, så de røde par skiftes ud med sorte eller hvide: 

2 par med 100 cm K80 (til de resterende kronblade) 

1 par med 180 cm K80 (gangpar til de resterende kronblade) 

De angivne længder gælder pr par og parrene er skrevet i den rækkefølge de skal sættes på kniplin-

gen fra venstre mod højre. 

Mønstret er gratis 

Men giv gerne et bidrag til min indsamling  

På www.knaek.cancer.dk/da/campaign/

birkely-kniplinger 

”Knæk Cancer Blomst” 
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Opsætning: 

Der hænges par på nålene ved de grønne prikker og kniples rundt som vist på arbejdstegningen.  

Afslutning: 

Inden afslutning hækles der i ved opstartsnålene Kniplingen kan afsluttes med knuder på bagsiden. 

Kniplingen stives inden nålene tages op. Til slut monteres der en perle i hullet i midten, dette kan evt 

gøres med resterne fra gangparret inden disse klippes af. 

Ønsker man at bruge blomsten som broche kan der monteres en lille sikkerhedsnål på bagsiden. 

Knæk cancer

Arbejdstegning: 

Knæk cancer

Prikkebrev: 

5 cm

5 cm
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Forklaringer til arbejdstegningen/prikkebrev: 

Tip til farveskift. Efter første kronblad skal der skiftes 

farve. Dette kan gøres ved at hænge det nye par på 

en nål. Sørg for at den ene af trådene  fra det røde 

par ligger mellem trådene i det nye par således at 

disse sidder sammen når det røde par bindes af. 

Knæk cancer

Hver streg er en tråd i parret! 

Nål til opsætning 

Nålen bruges til farveskift 

Sammenhækling 

Hulslag, kryds—sno—sno—kryds 

Lærredsslag 

Ekstra snoning 

Knæk cancer


