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Heklet blå klut oppskrift nr. 1 
Bilde	  1	  
Her er den første 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. 
Den første kluten er enkel og består kun av luftmasker og fastmasker. Målet med alle 
oppskriftene er at de skal være enkle nok til så en nybegynner også skal kunne delta. 
Mange har sagt at de ikke er drevneheklere og mange har også sagt at de ikke kan lese 
mønster fra før. Derfor har den første heklede kluten vil ha mange trinn bilder slik at alle skal 
kunne klare å henge med! Som en liten ekstra service så er det også oppskrift på en enda 
enklere klut denne søndagen. Den kluten består kun av den første raden på denne kluten, 
bildet av denne kluten finner du lenger ned på siden. 
Jeg tenker at sommeren er til for å lære nye ting og da er kluter en flott start. Dette blir 
«prøvelappene» som også kan brukes til noe nyttig! Jeg gjør ofte dette når jeg prøver ut nye 
teknikker eller nye ideer og også garn for den saks skyld. Da er det godt at det er en viss 
størrelse på «prøvelappen» og ikke bare de 15 x 15 cm som man tenker at må til for å måle 
heklefasthet, på 10 x 10 cm. 
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. 
Bilde	  4	  
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 70 luftmasker (lm) = oppleggsraden. 
Bilde	  5	  
Start på rad 1: Hopp over 1 luftmaske (lm) og stikk nålen inn i neste luftmaske (lm) (= 2. lm 
fra nålen). 
Bilde	  6	  
Ta et kast (k) på nålen. 
Bilde	  7	  
Trekk kastet (k) gjennom luftmasken (lm). Du har to løkker på nålen. 
Bilde	  8	  
Ta et nytt kast (k) på nålen. 
Bilde	  9	  
Trekk kastet (k) gjennom begge løkkene på nålen. Du har laget den første fastmasken (fm) 
på raden. 
Bilde	  10	  
Stikk nålen inn i neste luftmaske (lm) og ta et kast (k) på nålen. 
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Bilde	  11	  
Trekk kastet (k) gjennom luftmasken (lm). Ta nytt kast (k) på nålen. Trekk kastet (k) gjennom 
begge løkkene på nålen, 2. fastmaske (fm) på raden er ferdig. (gå tilbake til første fastmaske 
hvis du er i tvil på hvordan feridg stille masken) 
Bilde	  12	  
Fortsett å hekle 1 fastmaske (fm) i hver luftmaske (lm) langs hele oppleggsraden = 69 
fastmasker (fm). 
Bilde	  12	  
Hekle 1 luftmaske (lm), snu. 
Bilde	  13	  
2. rad: Stikk heklenålen gjennom bakre ledd av fastmasken (fm) på 1. rad og ta et kast (k) på 
nålen. 
Bilde	  14	  
Trekk i gjennom bakre ledd av fastmasken (fm), du har to løkker på nålen , ta nytt kast (k) og 
trekk nålen med kastet (k) gjennom begge løkkene på nålen og du har nok en fastmaske 
(fm) ferdig. Fortsett å hekle fastmasker (fm)  hele raden ut = 69 fastmasker (fm), 1 lm, snu. 
Neste rad: Fortsett med 1 fastmaske (fm) i bakre ledd av fastmasken (fm) fra forrige rad. 
Fortsett alle de neste radene slik. 
Bilde	  15	  
TIPS! Når siste fastmaske (fm) på raden skal hekles, stikk nålen igjennom begge leddene på 
masken, slik får du en rettere og litt strammere kant. Fortsett å hekle dslik til du har 15 
rader, som oppskriften sier med fastmaske i bakre ledd. Ønsker du å lage den enkleste 
utgaven av heklekluten, så fortsetter du med fastmasker i bakre ledd gjennom hekle kluten 
til den er kvadratisk. 
Bilde	  16	  
Når du kommer til rad 16,  deles raden opp i «kant, innmat, kant», her kan det være lurt å 
sette inn en maskemrkør i overgangen mellom de ulike maskene. Jeg er glad i disse «bling 
markørene» rett og slett for at de er lette å se i arbeidet. Ellers er nok ikke «bling» min sterke 
side, men her er det veldig nyttig. 
Bilde	  17	  
På «innmaten» skal det hekles fastmasker gjennom begge ledd av masken, kombinert med 
en luftmaske, litt enkelt forklart. Slik gjør du det: hekle 1 luftmaske (lm), hopp over 1 
fastmaske (fm) 
Bilde	  18	  
Stikk heklenålen gjennom begge ledd på neste maske . 
Bilde	  19	  
Fastmasken hekles ellers helt som fastmasken i bakre ledd. Kast på nålen, trekk igjennom, 
nytt kast på nålen, trekk igjennom begge løkkene, ja du vet… dette kan du for lengst, du har 
jo heklet mange fastmasker for å komme hit… 
Bilde	  20	  
Hekle en ny luftmaske (lm) og hopp over en fastmaske på forrige rad, og i neste maske 
hekles en ny fastmaske… 
Bilde	  21	  
slik fortsetter du helt til du kommer til det er igjen 12 masker på raden, sett en ny 
maskemarkør i overgangen mellom innmat og kant. På kanten hekles 1 fastmaske i bakre 
ledd. 
Bilde	  22	  
Når du har heklet siste fastmaske på raden gjennom begge ledd, hekles en ny luftmaske og 
så snur du og fortsetter på 17. rad. Denne raden, starter med de samme 12 fastmaskene i 
bakre ledd, deretter hekles 1 fastmaske om/rundt luftmaske. De stikker heklenålen inn i 
hullet under luftmaske og henter tråden og hekler 1 fastmaske her, så hekles en ny 
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luftmaske og hopp over fastmasken. Slik hekles det vekselvis frem til kanten som igjen 
hekles med fastmasker i bakre ledd. 
Bilde	  23	  
Her ser du hvordan kant og innmat blir, nå det er heklet noen rader. Som du ser så blir 
fastmaskene på innmaten forskjøvet diagonalt, her ser du også hvordan det ser ut når det 
blir heklet rundt luftmasken. Nå er du sikkert klar for å hekle etter oppskriften som kommer 
under her! 

Heklet klut med fastmasker i bakre ledd 

Design, modeller og oppskrift: Tove Fevang © www.tovefevang.no 
Foto: Geir Arnesen www.geirarnesen.no 
Størrelse: ca. 30 x 30 cm 
 
Materialer: 
Fiol, Solberg Spinderi (100% bomull), blå frg 5055, 100 g (2 nøster) 
Heklenål: nr 3,25/Dog 3,5/E til opplegg 
Heklefasthet: 26 fastmasker med heklenål 3,25/D = 10 cm 
Forkortelser: lm = luftmaske, fm = fastmaske 
Fastmaske i bakre ledd, vil si at du hekler fastmasken i det bakre leddet på masken fra 
foregående rad. 
NB! 
Siste fm på raden, hekles gjennom begge ledd på masken fra foregående rad, slik blir ikke 
ytterkanten løs (se foto under trinn for trinn forklaringen over). 
Alle ( ) gjenta med det antall som står bak parentesen. 

Fremgangsmåte: 
Legg opp 70 lm, 
1. rad: Start i 2. lm fra nålen, hekle 69 fm i oppleggskanten, 1 lm, snu. 
2. rad: 1 fm i bakre ledd av hver fm raden ut, 1 lm, snu. 
3. – 15. rad: Gjenta 2. rad. 
16. rad: (1 fm i bakre ledd) 12 ganger, * 1 lm, hopp over 1 fm, 1 fm gjennom begge 
maskeledd i neste fm *, gjenta fra *–* 21 ganger, 1 lm, hopp over 1 fm, (1 fm i bakre ledd) 12 
ggr, 1 lm, snu. 
17. rad: (1 fm i bakre ledd)12 ganger, * 1 fm om lm, 1 lm, hopp over 1 fm *, gjenta fra *–* 22 
ggr, (1 fm i bakre ledd) 12 ganger, 1 lm, snu. 
18. rad: (1 fm i bakre ledd) 12 ganger, * 1 lm, hopp over 1 fm, 1 fm om lm *, gjenta fra *–* 21 
ganger, 1 lm, hopp over 1 fm, (1 fm i bakre ledd) 12 ggr, 1 lm, snu. 
19. rad: Gjenta rad 17. 
20. – 69. rad: Gjenta vekselvis rad 18 og 17 
70. rad: (1 fm i bakre ledd) 12 ganger, * 1 fm i bakre ledd på lm, 1 fm i bakre ledd på fm *, 1 
fm i bakre ledd på lm, (1 fm i bakre ledd) 12 ganger, 1 lm, snu. 
71. rad: 1 fm i bakre ledd av hver fm raden ut, 1 lm, snu. 
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72. – 84. rad: Gjenta rad 71. 
Klipp av tråden. 
Fest alle løse tråder. 
Når det hekles i bakre ledd trekker heklingen seg mer sammen på bredden og lengden. Ta 
målene ut å strekke i arbeidet. 
Denne kluten har ingen kant, da det vil strekke eller stramme elastisiteten. 
Bilde	  24	  
Her en den enkle utgaven av kluten, vil du lage denne, så hekler etter oppskriften til og med 
rad 2. Deretter gjentar du rad 2 til kluten er kvadratisk, garnmengden du trenger vil være den 
samme som til kluten med «innmat av fastmaske og luftmaske»! 

Tips og triks! 
Bilde	  25	  
Ved å hekle gjennom begge ledd på den siste masken på hver rad, får du en litt strammere 
kant og den blir også «rettere». 
Bilde	  26	  
Fest tråden ved å bruke en butt kanvasnål, stikk nålen inn i maskene og trekk igjennom 
garnet, snu og fest den også tilbake eller…. bruk metoden under som er min favoritt… 
Bilde	  27	  
Stikk heklenålen gjennom det ene leddet på masken og hent tråden, trekk den helt 
igjennom. Gjenta samme prosess i neste maske, fortsett til du har festet tråden i 6-7 
masker, snu. Fest trdåen tilbake i det motsatte maskeleddet. 
Bilde	  28	  
Ferdig festet tråd og klut! 

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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