Heklet hvit og lilla klut oppskrift nr.2
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Her er den andre 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 og fastmasker, inkludert noen
lange fastmasker. Kanten rundt er avsluttet med krepsemasker. Lange fastmasker, skifte farge
på raden og krepemasker 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 ikke med i trinnbildene denne gangen, men er du
usikker på denne delen. Så finner du dette i heklet klut nr. 1
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Her har du trinn for trinn bilder av hvordan enkelte av maskene er laget og kanten rundt, 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.
Kan du hekle fra før og bare ønsker oppskriften. Gå til bunnen av innlegget, der finner du hele
oppskriften.
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Skifte farge på starten av raden. Hekle den siste raden før fargeskift til du skal trekke i gjennom
siste gang på siste fastmaske
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Skift til hvitt garn,
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og trekk i gjennom siste delen av fastmasken.
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Snu… nå er du klar til å fortsette neste rad med ny farge og som du ser siste maske på forrige
rad «har hel farge» og det vil også første maske på denne raden få.
Nå skal du starte med lange fastmasker.
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Hekle 1 vanlig fastmaske i første fastmaske.
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Stikk heklenålen inn i hullet 1 rad nedenfor, og hent tråden og trekk den opp så den ligger
parallellt med første fastmaske på raden. Pass på at tråden ikke strammer…
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Hekle ferdig fastmasken

Bilde	
  10	
  

Neste maske hekle enda en rad nedenfor (2 rader ned), som du ser det her
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Hekle på nytt en lang fastemaske 1 rad nedenfor, tilsvarende første lange fastmaske. Disse 3
lange fastmaskene danner mønsteret som kan se ut som om det er heklet «buer» når det
kommer flere rapporter.
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Hekle 1 fastmaske i fastmaske 3 ganger. Dette er hele mønster rapporten. Senere når du skrifter
farge tilbake til lilla, så forskyves rapporten med at du starter med 3 vanlige fastmasker. Hvis du
er usikker på om du har truffet i rett hull, tell det antall masker du har på raden når den er ferdig,
før du snur, det skal alltid være 59 masker og det er lange fastmasker kombinert med vanlige
fastmasker eller bare vanlige fastmasker. Slik er det lett å kontrollere at du hele tiden er på rett
spor…
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Detalj av mønsteret
La tråden følge med arbiedet oppover kan gjøres slik:
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Før du trekker igjennom siste gjennomtrekk av siste maske på raden, la den ubrukte fargen
krysse den fargen du hekler med
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Trekk igjennom siste del av masken.

Bilde	
  16	
  

Ferdig maske
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Kryss den lilla tråden tilbake over den tråden du hekler med
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Snu og fortsett på neste rad. Slik gjør jeg hver gang jeg er tilbake der det ubrukte garnet henger
løst ned…
Kanten rundt:
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Start med å hekle 3 fm i samme maske i hjørnet
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Fortsett med 1 fastmaske i hver fastmaske. Tips! Hvis du lar den tråden som er klippet av følge
med «inni» fastmasken 8-9 masker bortover så har du fått festet tråden i tillegg. Fortsett til
hjørne og her hekler du også 3 fastmasker i samme maske, da står neste side for tur…

Bilde	
  21	
  

Langs denne kanten, hekler du 1 fastmaske i kanten av raden, her er det ingen fastit på hvor
mange rader du hopper over for hver fastmaske du hekler… jeg har ca 3 fastmasker pr.
stripe/farge. Det viktige her er at kanten din hverken blir for stram eller leper (bølger). Pass også
på at du hekler likt på motsatt side, når du kommer til siste siden på kluten. Husk 3 fastmasker i
samme maske før du begynner på neste side som er langs oppleggsraden. Her hekler du 1
fastmaske i hver luft maske.
Når du er rundt hele kanten med fastmasker, så skal du hekle krepsemasker tilbake slik:
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Krepsemaskene hekle fra venstre mot høyre.
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Stikk nålen inn og igjennom fastmasken
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Ta et kast på nålen og trekk igjennom masken
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Ta et nytt kast på nålen og trekk igjennom alle løkkene på nålen…
Ferdig krepsemaske
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Krepsemasker rundt kanten gir en fin avslutning på mange heklearbeider. Nå er du ganske så
utlært på de tingene som denne kluten tar for seg, så nå er det bare å følge oppskriften under .
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Heklet klut med fastmasker og lange fastmasker, klut nr. 2
Design, modeller og oppskrift: © Tove Fevang
Foto: Geir Arnesen
Størrelse: ca. 30 x 30 cm
Materialer:
Fiol, Solberg Spinderi (100% mercerisert bomull)
Lilla frg 4436, 50 g (= 1 nøste)
Hvit frg 1002, 50 g (= 1 nøste)
Heklenål: Nr. 3,25/D og 3,75/F til opplegg
Heklefasthet: 20 fastmasker med heklenål 3,25/D = 10 cm
Forkortelser: lm = luftmaske, fm = fastmaske, kjm = kjedemaske
Heklemasker: Fastmaske i gjennom begge ledd, lange fastmasker, luftmaske, kjedemaske og
krepsemaske
Mønsterrapport: 6 masker
Ønsker du å lage kluten mindre så trekker du fra 6 – 12 – 18 masker osv. det antall du trekker fra
må være delelig på 6 masker.
Ønsker du å lage kluten større så legger du til 6 – 12 – 18 masker osv. det antall du legger til må
være delelig på 6 masker.
Alle ( ) gjenta med det antall som står bak parentesen.
La tråden som ikke er i bruk følge arbeidet oppover se trinn bilder over.
Fremgangsmåte:
Legg opp med lilla garn 60 lm heklenål nr. 3,75/F
1. rad (lilla): Skift til heklenål nr. 3,25/D, start i 2. lm fra nålen, hekle 59 fm i oppleggskanten,
snu.
2. rad (lilla): 1 lm, 1 fm i hver fm raden ut = 59 fm, snu.
3. rad (lilla): Gjenta 2. rad.
4. rad (lilla): Gjenta 2. rad, skift hvit på siste gjennomtrekket av siste fm på raden (se trinn
bilder).
5. rad (hvit): 1 lm, 1 fm i fm, * 1 lang fm i fm en rad nedenfor, 1 lang fm i fm to rader nedenfor, 1
lang fm i fm en rad nedenfor (se trinnbilder), (1 fm i fm) 3 ggr *, gjenta fra *-* ut raden til det
gjenstår 4 m, avslutt med 1 lang fm i fm en rad nedenfor, 1 lang fm i fm to rader nedenfor, 1 lang
fm i fm en rad nedenfor, 1 fm i fm, snu.
6. rad (hvit): Gjenta 2. rad.
7. rad (hvit): Gjenta 2. rad.
8. rad (hvit): Gjenta 2. rad, skift lilla på siste gjennomtrekket av siste fm på raden.
9. rad (lilla): 1 lm, 1 fm i fm, *(1 fm i fm) 3 ggr, 1 lang fm i fm en rad nedenfor, 1 lang fm i fm to
rader nedenfor, 1 lang fm i fm en rad nedenfor *, gjenta fra *-* ut raden til det gjenstår 4 m, (1 fm
i fm) 4 ggr, snu.
10. rad (lilla): Gjenta 2. rad.
11. rad (lilla): Gjenta 2. rad.
12. rad (lilla): Gjenta 2. rad, skift hvit på siste gjennomtrekket av siste fm på raden.
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Gjenta rad 5 – 12 gjennom hele arbeidet til kluten er kvadratisk, avslutt kluten etter rad 8. Skift
lilla på siste gjennomtrekket av siste fm på rad 8, fortsett direkte på kanten rundt.
Kant:
1. omg: 1. side (toppen av kluten): 1 lm, 3 fm i samme fm (= 1. hjørne) deretter 1 fm i hver fm
frem til siste fm på raden, hekle 3 fm i samme fm, 2. side, hekle ca. 3 fm i hver stripe (3 fm i lilla,
3 fm i hvit), pass på at kanten verken leper eller strammer, frem til neste hjørne, hekle 3 fm i 1. lm
fra oppleggsraden, 3. side, hekle 1 fm i hver lm i oppleggsraden frem til neste hjørne hekle 3 fm i
siste lm på oppleggsraden (nytt hjørne), 4. side, hekle ca. 3 fm i hver stripe (3 fm i lilla, 3 fm i
hvit), pass på at kanten verken leper eller strammer, frem til neste hjørne,, avslutt med 1 kjm i 1.
fm på omg.
2. omg: Hekle 1 krepsemaske i hver fm hele omg rundt, avslutt med 1 kjm i 1. krepsemaske.
Se trinnbilder av krepsemaske over
Montering:
Fest alle løse tråder.
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Retten og vrangen på kluten.

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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