Tema 27 Nr 20
Heklet teppe
Størrelse:
86 x 105 cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
silk mohair (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram =
ca 280 m)
Garnmengde:
smart
Oliven 9544: 100 gram
Rød 4219: 100 gram
Cerise: 4627: 300 gram
Lys beige 3021: 200 gram
silk mohair
Lyng 4853: 50 gram
Veiledende heklenål:
Nr 4
Heklefasthet:
En heklet rute måler ca 8½ x 8½
cm
Hekle 33 stk Firkant A, 33 stk
Firkant B, 33 stk Firkant C = 99
stk firkanter.
1. st = 3 lm
1. fm = 2 lm
Firkant A:
Beg med oliven.
Vikle garnet 2 ggr rundt spissen
av venstre hånds pekefinger, og
ta sm til en ring med 1 kjm.
1. omg: Hekle 3 lm, 2 st i
ringen, 2 lm * 3 st, 2 lm*, gjenta
fra *-* i alt 3 ggr. Ta sm med 1
kjm i 3. lm.
2. omg: Skift til rød. *Hekle 1
fm i hver av de følgende 3 st, i
lm-buen hekles 2 fm, 3 lm, 2
fm*, gjenta fra *-* i alt 4 ggr. Ta
sm med 1 kjm i 1. fm.
3. omg: Skift til lyng. Hekle *2
fm om de 3 lm, 3 lm, 1 st i hver
av de midterste 3 fm, 3 lm*.
Gjenta fra *-* i alt 4 ggr. Ta sm
med 1 kjm i 1. fm.
4. omg: Skift til cerise. Hekle *1
fm i hver av de 2 fm, 1 lm, 2 st i
den første av de 3 st, (1 st + 3
lm + 1 st) i den andre av de 3 st,
2 st i den 3. av de 3 st, 1 lm*.

Gjenta fra *-* i alt 4 ggr. Ta sm
med 1 kjm i 1. fm.
5. omg: Hekle*1 fm i hver av de
2 fm, hekle 1 fm om den 1 lm,
hekle 1 fm i hver av de følgende
3 st, hekle (2 fm + 2 lm + 2 fm)
i lm-buen i hjørnet, 1 fm i hver
av de følgende 3 st, 1 fm om
lm*. Gjenta fra *-* i alt 4 ggr. Ta
sm med 1 kjm i 1. fm.
Firkant B:
1. omg: Rød
2. omg: Lyng
3. omg: Oliven
4 + 5. omg: Cerise
Firkant C:
1. omg: Lyng
2. omg: Oliven
3. omg: Rød
4 + 5. omg: Cerise
Montering:
Hekle firkantene sm slik at
fargene kommer diagonalt på
pleddet. 9 rekker med 11
firkanter i hver rekke.
Hekle sm firkantene med lys
beige.
Hekle først slik rundt 1. firkant:
Beg i annen fm fra hjørnet.
Hekle *1 fm, 3 x (5 lm, hopp
over 3 fm, 1 fm), 7 lm i andre fm
etter hjørnet*. Gjenta fra *-*
rundt langs alle 4 sidene på
firkanten.
De følgende firkanter hekles sm
slik: Isteden for å hekle 5 lmbuer langs sidene og 7 lm i
hjørnene, hekles 2 lm, 1 kjm i
midterste m på nabofirkantens 5lm bue, 2 lm.
I hjørnene hekles 3 lm, 1 kjm i
nabofirkantens hjørne, 3 lm.

Nr 20 b
Kuler med heklet trekk
Garn:
kitten mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle, 50 gram =
165 meter)
mandarin
classic
(100
%
bomull, 50 gram = ca 110
meter)
silk mohair (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram =
ca 280 m)

Garnmengde:
Store kuler
kitten
Lys lyng 4622: 50 gram
Mørk lilla 5153: 50 gram
Plomme: 4836: 50 gram
Små kuler
kitten
Plomme: 4836: 50 gram
silk mohair
Lyng 4853: 50 gram
mandarin classic
Mørk lilla 5153: 50 gram
Lys syrin 5022: 50 gram
Veiledende heklenål:
Nr 3
Tilbehør:
Isoporkuler, 3 stk 7 cm i
diameter og 4 stk 6 cm i
diameter.
Palljetter og lilla sytråd.
Heklefasthet:
Mål samtidig som du hekler at
trekket passe til kulen. Skift til
mindre eller større heklenål, hvis
det ikke passer.
OBS: Isoporkulene kan evt.
males eller trekkes med
silkepapir, så den hvite fargen
ikke skinner gjennom det
heklede.
1. st = 3 lm
Stor kule:
Hekle 4 lm, ta sm til en ring med
1 kjm.
1. omg: Hekle 12 st i ringen.
2. omg: Hekle 2 st i hver st = 24
st.
3. omg: *2 st i første st, 1 st i
neste st*, gjenta fra *-* i alt 12
ggr = 36 st.
4., 5., 6., 7., 8., og 9. omg: 1
st i hver st.
Putt kulen inn i trekket.
10. omg: Hekle *1 st i hver av
de 2 neste st, over de 2 neste st
hekles 2 st sm*, gjenta fra *-* i
alt 9 ggr = 27 st.
11. omg: Alle m hekles sm 2 og
2 = 14 st.
12. omg: Hekle 2 st sm, hekle
de etterfølgende st sm 4 og 4.
Klipp av garnet og sy hullet til.
Liten kule:
Hekle som beskrevet under stor
kule, til og med 2. omg:
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3. omg: *Hekle 1 st i hver av de
første 3 st, 2 st i neste st*.
Gjenta fra *-* i alt 6 ggr = 30 st.
4., 5., 6., 7., og 8. omg: 1 st i
hver st.
Putt kulen inn i trekket.
9. omg: *1 st i hver av de første
4 st, over de neste 2 hekles 2 st
sm *. Gjenta fra *-* i alt 5 ggr =
25 st.
10. omg: Alle m hekles sm 2 og
2 = 13 st.
11. omg: 1 st, hekle de
resterende m sm 4 og 4.
Klipp av garnet og sy hullet til.
Montering:
Sy på paljetter.
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