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Heklet krem og rosa klut oppskrift nr. 3 
Bilde	  1	  
Her er den tredje heklekluten med oppskrift av de fire som kommer gjennom sommeren. Det 
vil komme en ny heklet klut annenhver søndag og en ny hakket klut annenhver søndag i åtte 
uker fremover. 
Denne kluten er også enkel «innmaten» består kun av luftmasker, fastmasker og staver til 
små vifter. Kanten rundt har små åpne vifter og avsluttet ytterst med en liten vifte. Alt vises i 
trinnbildene. 
Målet med alle oppskriftene er jo at de skal være enkle nok for en nybegynner også. Mange 
har sagt at de ikke er drevne heklere og mange har også sagt at de ikke kan lese mønster 
fra før. 
Hvordan legge opp og starte heklearbeidet er med i trinnbildene denne gangen også, 
sammen med trinnbilder for alle de ulike punktene i kluten. 
Bilde	  2	  

Her har du trinn for trinn bilder av hvordan kluten er laget, et mini heklekurs. Å 
lage kluter er en fin måte å lære seg å hekle på eller prøve ut ulike teknikker. I 
og med at det er overkommelig prosjekt for de fleste. Det har kommet mange 
kommentarer og spørsmål om hvordan hekle ulike ting. Kan du hekle fra før 
og bare ønsker oppskriften, gå til bunnen av innlegget, der finner du hele 
oppskriften. 
Bilde	  3	  
Start å lage en knute med en løkke. Stikk heklenålen inn i løkken og stram til tråden. Ta et 
kast (k) på nålen (= tråden kommer bakfra og føres fremover på heklekroken). Trekk kastet 
(k) gjennom løkken på heklenålen og du har laget en luftmaske (lm). Fortsett å lage 
luftmasker (lm) til du har en rad med 53 luftmasker (lm) = oppleggsraden. 
Bilde	  4	  
Start på rad 1: Hopp over 1 luftmaske (lm) og stikk nålen inn i neste luftmaske (lm) (= 2. lm 
fra nålen)  
Bilde	  5	  
 og hekle 1 fastmaske (fm). 
Bilde	  6	  
Hekle 3 luftmasker (lm) 
Bilde	  7	  
hopp over 2 luftmasker (lm) og hekle 1 fastmaske (fm) i neste luftmaske (lm).  
Bilde	  8	  
Dette er rapporten som gjentas hele raden ut * 3 lm, hopp over 2 lm, 1 fm i neste lm *, gjenta 
fra *–* hele raden ut. Snu og du er klar for neste rad  
Bilde	  9	  
Start på rad 2: Hekle 3 lm (disse 3 lm erstatter 1. stav (st)). 
Bilde	  10	  
hekle 1 stav i fastmasken 
Bilde	  11	  
Hekle 1 fastnaske om luftmaskebuen av 3 lm (3-lmb), slik: stikk nålen inn under buen og 
hent tråden og hekle fastmasken om lmb. 
Bilde	  12	  
Hekle nå 3 staver i samme fastmaske (= vifte) 
Bilde	  13	  
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Så hekler du en ny fastmaske om neste 3-lmb. Dette er rapporten på rad 2. * 1 fm om 3-
lmb, 3 st i samme fm *, gjenta fra *–* på slutten av raden hekles slik: 
Bilde	  14	  
avslutt 1 fm om 3-lmb, 2 st i siste fm, snu. 
Bilde	  15	  
Start på 3. rad: Hekle 1 luftmaske (lm), 
Bilde	  16	  
Hekle 1 fastmaske  (fm) i stav (st) 
Bilde	  17	  
så hekle 3 luftmasker (lm), samtidig som du 
Bilde	  18	  
hopper over 1 stav (st) 1 fastmaske (fm) og 1 stav (st), hekle deretter 1 fastmaske i neste 
stav (= i toppen av viften). 
Bilde	  19	  
og dette er rapporten på 3. rad: * 3 lm, hopp over 1 st, 1 fm, 1 st, 1 fm i neste st *, dette 
gjentar du ut hele raden. 
Bilde	  20	  
avslutt med 3 lm, hopp over 1 st, 1 fm, 1 st, 1 fm i 3. lm, snu. 

Da er du gjennom 3 rader på innmaten av kluten. Det er de to siste radene du har heklet 
som gjentas vekselvis til innmaten din er kvadratisk. Siste raden på innmaten finner du i 
selve oppskriften. Her er 3 lm byttet ut med 2 lm, dette er for å «stramme» opp siste raden, 
slik at oppleggraden og avslutningsraden blir like. 

Bilde	  21	  
om du får sammeantall rader som jeg har på min «innmat» er ikke så viktig, det viktige er at 
den blir kvadratisk. 
Bilde	  22	  
Før du fortsetter på kanten, så fest trådene. Dette kan du gjøre med heklenålen, stikk nålen 
inn gjennom øvre maske ledd av oppleggsraden eller siste raden. Hent tråden og trekk den 
igjennom masken. Gjenta dette 6-7 maskeledd bortover. 
Bilde	  23	  
Da har  du ferdig festede trådender og det er bare å starte på kanten rundt. 
Bilde	  24	  
Start på midt på venstre side av kluten og med retten mot deg. Hent opp det rosa garnet 
gjennom øverste del av en stav. 
Bilde	  25	  
Hekle 3 lm, (disse 3 lm erstatter 1. stav), 
Bilde	  26	  
hekle 1 lm til, 
Bilde	  27	  
så hekler du 1 stav på samme sted som den første luftmasken. 
Bilde	  28	  
Hopp til neste stav langs kanten og hekle 1 stav her. 
Bilde	  29	  
hekle så 1 luftmaske (lm) og 1 stav i samme sted som forrige stav, slik får du en liten «åpen 
vifte». 
Bilde	  30	  
Gjenta dette til du kommer til hjørne: 
Bilde	  31	  
hekle 3 luftmasker (lm) (rundt hjørnet) 
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Bilde	  32	  
Så fortsetter du på neste side som er oppleggsraden og hekler 1 liten åpen vifte om de to 
luftmaskene, deretter hopper du til neste to luftmaskene og hekler en åpen vifte der 
Bilde	  33	  
så var du ved neste hjørne… 
Bilde	  34	  
så hekler du nye 3 luftmasker og «runder» dette hjørnet også… 
Bilde	  35	  
og vips så er du på full fart oppover høyre siden av kluten, når hekles de åpne viftene om de 
3 lm i starten av radene. Da blir det 1 åppen vifte om 3 lm og hopp til de neste 3 lm og hekle 
en åpen vifte her… 
Bilde	  36	  
Når du er kommet deg opp hele siden, så blir det 3 luftmasker for å runde neste hjørne. 
Bilde	  37	  
Så hekler du 1 åpen vifte om de to lm på siste raden på innmaten, hele raden uten. 
Bilde	  38	  
Nye 3 luftmasker for å runde det siste hjørnet 
Bilde	  39	  
og så fortsetter du som du startet på venstre side, til du kommer til starten på omgangen 
din. 
Bilde	  40	  
Når du har heklet den siste åpne viften, skal du «koble sammen»/avslutte omgangen slik: 
Bilde	  41	  
Stikk heklenålen inn i 3. dje luftmaske som ble heklet på starten av omgangen. Ta 1 kast på 
nålen 
Bilde	  42	  
og trekk nålen igjennomluftmasken og direkte igjennommasken som allerede er på nålen. 
Nå har du heklet 1 kjedemaske og dette er masken de fleste omganger kobler i sammen 
starten og avslutningen på en omgang. 

Kant  2. omg: 
Bilde	  43	  
Nå skal du starte på 2. omg slik: Stikk nålen inn i den åpne viften og hent tråden. 
Bilde	  44	  
og trekk den direkte gjennom masken på nålen og du har laget 1 ny kjedemaske (kjm) og 
kommt i midten av den åpne viften. 
Bilde	  45	  
Så hekler du her, 4 lm og 1 stav om lm i viften. 
Bilde	  46	  
så hopper du til neste åpne vifte og hekler her: 1 stav, 1 luftmaske, 1 stav om luftmasken. 
Bilde	  47	  
når du kommer til første hjørne så hekler du også her 1 åpen vifte, denne hekles i den 2. 
luftmasken og 
Bilde	  48	  
ikke rundt luftmaskebuen som de andre åpne viftene. Denne viften låse til den midterste 
luftmasken i hjørnet. 
Bilde	  49	  
Fortsett med åpne vifter på neste side og når du kommer til neste hjørne så hekles det som 
det forrige hjørne. Forstett slik til du er rundt hele omgangen. Avslutt igjen med en 
kjedemaske i 3. lm på starten av omgangen. Nå har du bare 1 omgang igjen. 
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3. omg: 
Bilde	  50	  
Hekle 1 kjm om lm, 3 lm, 2 stav om lm, 
Bilde	  51	  
hekle 1 kjm mellom to åpne vifter, 
Bilde	  52	  
fortsett å hekle 2 staver om luftmasken i viften og 1 kjedemaske mellom viftene, hele veien 
rundt 
Bilde	  53	  
og avslutt omgangen med 1 kjedemaske mellom viftene. Klipp av garnet og fest tråden! 
Da har du en ny klut klar for bruk, jippi !!! 
Heklet klut med vifter, krem og rosa heklet klut nr. 3 

Design, modeller og oppskrift: Ó Tove Fevang www.tovefevang.no 
Foto: Geir Arnesen www.geirarnesen.no 
Størrelse: ca. 30 x 30 cm 
Materialer: 
Fiol, Solberg Spinderi (100% mercerisert bomull) 
Krem frg 1001, 50 g (= 1 nøste) 
Rosa frg 4036, 50 g (= 1 nøste) 
Heklenål: Nr. 3,25/D og 3,75/F til opplegg 
Heklefasthet: 21 masker mønster med heklenål 3,25/D = 10 cm 
 
Forkortelser: lm = luftmaske,fm = fastmaske, st = stav, kjm = kjedemaske, lmb = 
luftmaskebue 
Heklemasker: Fastmaske, stav, kjedemaske, luftmaske 
Mønsterrapport: 3 masker 
Ønsker du å lage kluten mindre så trekker du fra 3 – 6 – 9 masker osv. det antall du trekker 
fra må være delelig på 3 masker. 
Ønsker du å lage kluten større så legger du til 3 – 6 – 9 masker osv. det antall du legger til 
må være delelig på 3 masker. 
 
Fremgangsmåte: 
Innmat heklet med krem farge. 
Legg opp med krem garn 53 lm med heklenål nr. 3,75/F 
1. rad: Skift til heklenål nr. 3,25/D, start i 2. lm fra nålen, hekle 1 fm i lm * 3 lm, hopp over 2 
lm, 1 fm i neste lm *, gjenta fra *–* ut oppleggskanten, snu. 
2. rad: 3 lm (disse 3 lm erstatter 1. st), 1 st i fm, * 1 fm om 3-lmb, 3 st i samme fm *, gjenta 
fra *–* avslutt 1 fm om 3-lmb, 2 st i siste fm, snu. 
3. rad: 1 lm, 1 fm i st, * 3 lm, hopp over 1 st, 1 fm, 1 st, 1 fm i neste st *, gjenta fra *–* avslutt 
med 3 lm, hopp over 1 st, 1 fm, 1 st, 1 fm i 3. lm, snu. 
4. rad: Gjenta 2. rad. 
5. rad: Gjenta 3. rad 
Gjenta 2. – 3. rad gjennom hele arbeidet til ”innmaten” er kvadratisk, avslutt etter rad 2. 
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Deretter hekles følgende avslutningsrad på innmaten. 
Siste rad: 1 lm, 1 fm i st, * 2 lm, hopp over 1 st, 1 fm, 1 st, 1 fm i neste st *, gjenta fra *–* 
avslutt med 2 lm, hopp over 1 st, 1 fm, 1 st, 1 fm i 3. lm, snu. 
Kant: 
1. omg: 1. side venstre side av kluten, start midt på siden: Med rosa garn, fest tråden med 1 
kjm i øvre del av 1 st, hekle 3 lm (erstatter 1. st), 1 lm, 1 st i samme sted som lm, hopp til 
neste st langsiden og hekle 1 åpen vifte slik: *1 st, 1 lm, 1 st i samme st, hopp til neste st *, 
gjenta  fra *–* frem til hjørne, hekle 3 lm (= hjørne), neste side= oppleggsraden, * hopp til 2-
lmb og hekle 1 åpen vifte her *, fra *–* frem til hjørne, hekle 3 lm (= hjørne), neste side = 
høyre side, *1 st, 1 lm, 1 st om 3 lm, hopp til neste 3 lm *, gjenta  fra *–* frem til hjørne, hekle 
3 lm (= hjørne), øverste side * hopp til 2-lmb og hekle 1 åpen vifte her *, fra *–* frem til 
hjørne, hekle 3 lm (= hjørne), siste side (venstre side) hekle som på starten av omg, til du 
akommer til starten av omg, avslutt med 1 kjm i 3. lm. 
2. omg: 1 kjm om lm i åpen vifte, 4 lm, 1 st om samme lm, * hopp til neste åpne vifte og 
hekle 1 åpen vifte her, når du kommer til hjørne, hekle 1 åpen vifte i 2. lm, hopp til neste 
åpne vifte og hekle 1 ny åpen vifte her, fortsett slik til du kommer til starten av omgang. Men 
i hvert hjørne gjentas første hjørne på omgangen., avslutt omg med 1 kjm i 3. lm 
3. omg: 1 kjm om lm i åpen viften, 3 lm, 1 st i samme lm, * 1 kjm mellom 2 åpne vifter, 2 st 
om lm i åpen vifte *, gjenta fra *–* gjennom hele omg. Avslutt med 1 kjm mellom to åpne 
vifter. Klipp av garnet. 
Montering: 
Fest alle løse tråder. 
 
Tips og triks! 
Se trinnbilder for festing av tråder med heklenålen og start og avslutning på 
kanten. 
Bilde	  54	  
Lykke til med kluteheklingen, har du problemer underveis så legg igjen en kommentar her 
på bloggen og jeg vil hjelpe deg så godt jeg kan! Målet for disse klutene som kommer i løpet 
av sommeren er at alle skal komme til «topps»! 

Legg gjerne ut bilde av kluten din ferdig eller uferdig på Facebooksiden min tovefevang.no, 
der blir det opprettet noen «tråder» til å legge ut bilder av de forskjellige klutene. Selvom vi 
strikker etter samme oppskrift vil det sikkert bli mange flotte utgave i både farger og ulikt 
garn. Dette vil være til stor inspirasjon for oss alle  

Hilsen Tove 
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