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Hva er Ubuntu? 

Ubuntu: “Jeg er fordi vi alle er”. 

Troen på at vi er definert av vår medfølelse og vennlighet mot hverandre.  

En historie forteller om en antropolog som besøkte en afrikansk stamme for å observere og lære 

om deres skikker. Etter å ha tilbrakt mange måneder hos stammen, var det tid for antropologen å 

si farvel og dra. 

Mens han ventet på transporten for å starte den lange reisen hjem, fant han på et spill for å leke 

med stammenes barn som han hadde tilbrakt mye tid sammen med. Antropologen laget en flott 

kurv fylt med godteri som han hadde tatt med seg fra byen. Han samlet alle barna og viste dem 

kurven, og så plasserte han den under et tre som sto for seg selv. Han foreslo at den første av 

barna som kom fram til treet ville vinne alt godteriet i kurven. 

Barna gjorde seg klare, og da antropologen ropte "klar, ferdig, GÅ!" snudde barna seg mot 

hverandre og grep hverandre i hendene. Så startet de å springe mot treet som en stor gruppe. Alle 

barna kom fra til treet på likt - ingen var først eller sist. De delte godteriet entusiastisk med 

hverandre. 

Antropologen ble overrasket og spurte: "Hvorfor gikk dere sammen når en av dere kunne ha fått 

alt godteriet for deg selv?" 

Et av barna svarte: "Hvordan kan en av oss være lykkelige dersom alle de andre er triste?" 

Mens antropologen vinket farvel tenkte han på sin tid med stammen, på månedene han hadde 

brukt å observere og se på dem. Men det var først nå, når han så på barna som delte godteriet, at 

han forstod stammens sanne essens. 

"Afrikanere har en ting som heter Ubuntu. Det handler om essensen av å være menneske; det er 

en del av gaven Afrika vil gi til verden. Den omfatter gjestfrihet, å bry seg om andre, å være villig til 

å gå den ekstra mila for andres skyld. Vi tror at en person blir menneskelig gjennom andre 

personer, at min menneskelighet er fanget opp og uløselig bundet til din menneskelighet. Når jeg 

dehumaniserer deg, så dehumaniserer jeg samtidig meg selv. Det isolerte menneske er en 

selvmotsigelse. Derfor søker vi etter felles beste, siden menneskeligheten kommer til sin rett i 

felleskap og i tilhørighet." 

- erkebiskop Desmond Tutu 

Tips & triks 

Vanskelighetsgrad 

Selv om dette er en avansert oppskrift, er den skrevet med tanke på eventyrlystne nybegynnere. 

Det vil komme mange hint og gode råd undervis. 

Materialer 

Small – Cotton 8 

Cotton 8 (100 % bomull), 50 g / 170 m 
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o MC – 700 (Light Grey) x 8 nøster 

o CC1 – 714 (Yellow) x 2 nøster 

o CC2 – 654 (Pink) x 2 nøster 

o CC3 – 642 (Green) x 2 nøster 

o CC4 – 639 (Orange) x 2 nøster 

o CC5 – 622 (Light Blue) x 2 nøster 

o CC6 – 726 (Purple) x 2 nøster 

Heklenål A - 3 mm til motiv og kant 

Heklenål B - 3.25 mm til sammenhekling  

Valgfritt:  3 cm knapp og etikett 

 

Medium - Stone Washed 

Stone Washed (80 % bomull / 20 % akryl), 50 g / 130 m 

o MC – Moon Stone 801 (Cream) x 13 nøster 

o CC1 – Beryl 833 (Yellow) x 3 nøster 

o CC2 – Tourmaline 836 (Pink) x 3 nøster 

o CC3 – Peridot 827 (Green) x 3 nøster 

o CC4 – Red Jasper 807 (Red) x 3 nøster 

o CC5 – Turquoise 824 (Blue) x 3 nøster 

o CC6 – Deep Amethyst 811 (Purple) x 3 nøster 

Heklenål A - 3.5 mm til motiv og kant 

Heklenål B - 4 mm til sammenhekling 

Valgfritt:  3 cm knapp og etikett 

 

Large – Stone Washed XL + River Washed XL 

Stone Washed XL (70 % bomull / 30 % akryl), 50 g / 75 m 

o MC – Crystal Quartz 854 (Light Grey) x 28 nøster 

River Washed XL (70 % bomull / 30 % akryl), 50 g / 75 m 

o CC1 – Nile 984 (Orange) x 6 nøster 

o CC2 – Mississippi 986 (Pink/Orange) x 5 nøster 

o CC3 – Amazon 991 (Green) x 5 nøster 

o CC4 – Steenbras 982 (Pink/Purple) x 5 nøster 

o CC5 – Yarra 989 (Dark Purple) x 6 nøster 

o CC6 – Colorado 981 (Blue/Red) x 5 nøster 

Heklenål A - 5 mm til motiv og kant 

Heklenål B - 5.5 mm til sammenhekling 

Valgfritt:  3 cm knapp og etikett 

Heklefasthet 

På grunn av den diamant-formede fasongen på de seks første motivene, er instruksjonene for 

heklefastheten litt mer avansert enn den vanligvis er. Hvert motiv har tre mål: lang akse (long 

axis), kort akse (short axis) og sider (sides). I tabellen under finner du mål for disse i alle tre 

garntykkelsene.  
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Etter omgang 6 skal diamanten måle:   

 Small Medium Large 

Sider (sides) 9.5 cm 11.5 cm 15.5 cm 

Kort akse (short axis) 9.5 cm 11.5 cm 15.5 cm 

Lang akse (long axis) 14.5 cm 18 cm 24 cm 

 

Etter del 3 skal diamantene måle:  

 Small Medium Large 
Sider (sides) 25 cm 29 cm 39 cm 

Kort akse (short axis) 25 cm 29 cm 39 cm 

Lang akse (long axis) 42 cm 50 cm 67 cm 

Størrelse 

På grunn av fasongen på det ferdige teppet, oppgis størrelsen i tre mål: sider (sides), kort diagonal 

(short diagonal) og lang diagonal (long diagonal). I tabellen under finner du mål for disse i alle tre 

garntykkelsene.  

 

  

 Small Medium Large 

Lang diagonal (long diagonal) 120 cm 151 cm 192 cm 

Kort diagonal (short diagonal) 104 cm 131 cm 167 cm 

Sider (sides) 60 cm 75.5 cm 96 cm 

Forstå oppskriften 
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Forkortelser 

• beg – begynnelsen 

• rstB – relieffstav bakfra (opphøyd stav bakfra) 

• rdbstB – relieff-dobbeltstav bakfra (opphøyd dobbeltstav bakfra) 

• rtredbstB – relieff-tredobbeltstav bakfra (opphøyd tredobbeltstav bakfra) 

• CC – kontrastfarge 

• lm – luftmaske 

• st – stav 

• tredbst – tredobbeltstav 

• rstF – relieffstav forfra (opphøyd stav forfra)  

• rdbstF – relieff-dobbeltstav forfra (opphøyd dobbeltstav forfra) 

• rtredbstF – relieff-tredobbeltstav forfra (opphøyd tredobbeltstav forfra) 

• hst – halvstav 

• MC – hovedfarge 

• gjenv – gjenværende 

• RS – rettsiden 

• fm – fastmaske 

• kjm – kjedemaske 

• MM – maskemarkør 

• lm-bue – luftmaskebue 

• m – maske/masker 

• dbst – dobbeltstav 

• VS – vrangsiden 

• omg – omgang  

 

Bruk av forskjellige tegn 

* Stjernetegnet indikerer repetisjoner i oppskriften. Instruksjoner mellom to stjerner gjentas det 
antall ganger som står angitt. Repetisjoner angitt mellom stjerner hoved-repetisjoner, og disse kan 
inneholde mange instruksjoner. På grunn av lange, komplekse repetisjoner for diamant-motivene, 
vil disse repetisjonene ha grå bakgrunn i de 3 første delen av oppskriften.  

Parentes () angir repetisjon.  Gjenta instruksjonene mellom parentesene det antall ganger som 

står angitt.  Dette er under-repetisjoner og kan forekommer inne i hoved-repetisjoner (merket 

med stjerne). Parentes blir også brukt for å indikere en gruppe masker som skal hekles i samme 

m/lm-bue.  

Firkantede parenteser [] angir en gruppe masker som skal hekles i samme m/lm-bue der det vil 

virke forvirrende å bruke vanlig parentes.  

Krøllparanteser {} angir tilleggsinformasjon og bildereferanser.  
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Spesialmasker 

Hvis du trenger hjelp men noen av spesialmaskene eller teknikkene som er beskrevet under finner 
du bildebeskrivelser på denne siden: 
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu-cal-2018-information/ 
(Teksten på nettsiden er på engelsk, derfor angis engelsk navn på hver spesialmaske i parentes i 
teksten under.) 
 

2-st-boble (2-dc Bobble) 

Lag et kast på nålen og stikk nålen inn i angitt m/lm-bue. Kast på nålen og dra det gjennom m/lm-

bue {3 loops on hook}. Kast på nålen og dra det gjennom 2 løkker {2 løkker på nålen}. Kast på nålen 

og stikk nålen inn i angitt m/lm-bue. Kast på nålen og dra det gjennom m/lm-bue {4 løkker på 

nålen}. Kast på nålen og dra det gjennom 2 løkker {3 loops on hook}. Kast på nålen og dra det 

gjennom de 3 gjenværende løkkene på nålen. 

3-st-boble (3-dc Bobble) 

Lag et kast på nålen {Bilde 1}  og stikk nålen inn i angitt maske/lm-bue. Kast på nålen og dra det 

gjennom m/lm-bue. Kast på nålen og dra det gjennom 2 løkker  – 2 løkker på nålen {Bilde 2}. Kast 

på nålen og stikk nåla inn i samme m/lm-bue. Kast på nålen og dra det gjennom m/lm-bue – 4 

loops on hook. Kast på nålen og dra det gjennom 2 løkker – 3 løkker på nålen {Bilde 3}.  Kast og 

stikk nålen inn i samme m/lm-bue. Kast og dra det gjennom m/lm-bue – 5 løkker på nålen. Kast og 

dra det gjennom 2 løkker – 4 løkker på nålen {Bilde 4}. Kast på nålen og dra det gjennom de 4 

gjenværende løkkene {Bilde 5}. 

Klase-maske (Cluster Stitch) 

Denne masken er også kjent som 3-st-sm (3 staver sammen) 

Lag et kast på nålen og stikk nålen inn i angitt m. Kast på nålen og dra det gjennom m {3 løkker på 

nålen}. Kast på nålen og dra det gjennom 2 løkker {2 løkker på nålen}. Kast på nålen og stikk nålen 

inn i nest m. Kast på nålen og dra det gjennom m {4 løkker på nålen}. Kast på nålen og dra det 

gjennom 2 løkker {3 løkker på nålen}. Kast på nålen og stikk nålen inn i neste m. Kast og dra det 

gjennom m {5 masker på nålen}. Kast på nålen og dra det gjennom 2 løkker {4 løkker på nålen}. 

Kast på nålen og dra det gjennom 2 løkker {3 løkker på nålen}. Kast på nålen og stikk nålen inn i 

neste m. Kast på nålen og dra det gjennom m {5 løkker på nålen}. Kast på nålen og dra det 

gjennom 2 løkker {4 løkker på nålen}. Kast på nålen og dra det gjennom de 4 gjenværende løkkene 

på nålen.   

2-st-sm (Dc2tog) 

Lag et kast på nålen og stikk nålen inn i angitt m/lm-bue. Kast på nålen og dra det gjennom m {3 

løkker på nålen}. Kast på nålen og dra det gjennom 2 løkker {2 løkker på nålen}. Kast på nålen og 

stikk nålen inn i neste m/lm-bue. Kast på nålen og dra det gjennom m {4 løkker på nålen}. Kast på 

nålen og dra det gjennom 2 løkker {3 løkker på nålen}. Kast på nålen og dra det gjennom de 3 

gjenværende løkkene på nålen. 

Tredbst-boble(Dtr Bobble) 

Lag 3 kast på nålen og stikk nålen inn i angitt m. Kast på nålen og dra gjennom m. (Kast og dra det 

gjennom 2 løkker) tre ganger {2 løkker på nålen}. 3 kast på nålen og stikk nålen inn i samme m. 

Kast på nålen og dra det gjennom m {6 løkker på nålen}. (Kast på nålen og dra det gjennom 2 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu-cal-2018-information/
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løkker) tre ganger {3 løkker på nålen}. 3 kast på nålen og stikk nålen inn i samme m. Kast på nålen 

og dra det gjennom m {7 løkker på nålen}. (Kast på nålen og dra det gjennom 2 løkker) tre ganger 

{4 løkker på nålen}. Kast på nålen og dra det gjennom de 4 gjenværende løkkene på nålen. 

Popcorn-maske (Popcorn Stitch) 

Lag 5 staver i samme m/lm-bue. Ta løkken på siste st av nålen og stikk nålen inn i første st av de 5 

st. Stikk nålen inn i løkken fra siste st igjen og dra løkken gjennom første st. 

Dbst-boble (Tr Bobble) 

Lag 2 kast på nålen og stikk nålen inn i angitt m. Kast på nålen og dra det gjennom m. (Kast på 

nålen og dra det gjennom 2 løkker) 2 ganger {2 løkker på nålen}. 2 kast på nålen og stikk nålen inn 

i samme m. Kast på nålen og dra det gjennom m {5 løkker på nålen}. (Kast på nålen og dra det 

gjennom 2 løkker) 2 ganger {3 løkker på nålen}. 2 kast på nålen og stikk nålen inn i samme m. Kast 

på nålen og dra det gjennom {6 løkker på nålen}. (Kast på nålen og dra det gjennom 2 løkker) 2 

ganger {4 løkker på nålen}. Kast på nålen og dra det gjennom de 4 gjenværende løkkene.  

V-maske (V-Stitch) 

(st, 1 lm, st) i samme m. 

Teknikker 

Magisk ring 

Magisk ring er flott å bruke når man vil unngå hull i midten av prosjektet. Når du bruker magisk 

ring er det ekstremt viktig å feste den løse enden i starten av prosjektet veldig godt. Hvis denne 

enden ikke festes godt nok kan du risikere at hele prosjektet rakner (se Feste ender under). 

Legg enden av garnet i håndflaten på din venstre hånd (i høyre hånd hvis du er venstrehendt) og 

hold den fast med lillefingeren og ringfingeren. Legg garnet rundt pekefingeren (med urviseren) 

slik at garnet krysser enden og former en løkke. Fjern løkken fra pekefingeren og hold den i 

punktet der garnet krysses.  

Stikk nålen inn i løkken, ta tak i garnet og dra det gjennom løkken. Lag et kast og deretter en 

kjedemaske. Denne kjedemasken låser garnet. Følg mønsteret, og hekle første runde i den 

magiske ringen – husk å hekle rundt både garnet og enden av garnet. Når omgangen er ferdig kan 

du lukke hullet i midten ved å dra i enden! 

Maskens oppbygning 

Masker består av en ’stolpe’ (den vertikale biten av masken – den delen som festes i maskene på 

forrige omgang) og løkker (den horisontale V-en som ses på toppen av maskene). Før du starter å 

hekle etter denne oppskriften er det viktig at du vet hvilken løkke som hører til hvilken maske og 

’stolpe’, og omvendt. 

Når du hekler med rettsiden (RS) av forrige omgang mot deg, ligger løkkene for hver maske til 

høyre for ’stolpen’ for gjeldende maske (venstre hvis du er venstrehendt). 

Når du hekler med vrangsiden (VS) av forringe omgang mot deg, ligger løkkene for hver maske til 

venstre for ’stolpen’ for gjeldende maske (høyre hvis du er venstrehendt). 
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Maskeantall for de seks første motivene  

De seks første motivene hekles med rettsiden (RS) mot deg hele tiden. For å forhindre at motivet 

’vrir’ seg, vil noen av de de senere omgangene ha ulikt maskeantall for siden etter et spisst hjørnet 

(side A) og siden før et spisst hjørne (side B). I de tilfellene blir maskeantallet oppgitt for side A og 

side B. 

 

 

Hjørner og masken som ’skjuler’  seg 

Når du hekler rundt og rundt blir hjørnene laget ved at du hekler et visst antall masker i 

hjørnemasken/lm-buen i hjørnet. Når det hekles mer enn en maske i hjørnemasken/lm-buen (eller 

i hvilken som helst annen lm-bue) kan noen ganger løkken for den første masken etter hjørnet bli 

skjult under maskene. Hvis du hopper over den første masken etter hjørnet vil maskeantallet bli 

feil, uansett hvor mange ganger du rekker opp og hekler på nytt.  

Andre ganger er den første masken etter IKKE skjult – den er klart synlig. Jeg vil allikevel referere 

til masken som ’skjult maske’ bare for å minne deg på at du må stoppe opp og sjekke at du ikke 

hopper over denne masken. 

Noen ganger må du skyve maskene til side for å se den første masken. Det er verdt å merke seg at 

en halvstav direkte etter et lm-bue er den vanskeligste masken å finne. 

Bruke maskemarkører 

Av og til vil jeg be deg om å merke bestemte masker med en MM. Dette vil enten være for å hjelpe 

deg med å telle (i så fall kan du fjerne markøren etter at du har talt dine masker), eller for å hjelpe 

deg med å identifisere en maske i senere omgang (i så fall må du la MM stå til den har tjent sin 

hensikt). For å markere en maske, setter du en MM gjennom begge løkkene av den angitte 

masken (eller i angitt lm-bue). Se Maskens oppbygging over hvis du trenger hjelp til å identifisere 

hvilke løkker som tilhører hvilken maske. 

Hvis du ikke har maskemarkører kan du bruke en bit med restegarn isteden. Jeg gjør ofte det! 

Stående masker  

Stående masker brukes for å starte en omgang når man bytter farge (eller hvis man skal starte et 

annet sted på omgangen enn der man avsluttet forrige omgang). Disse maskene hekles som 

vanlige masker, bortsett fra at de hekles ’i luften’ uten at tråden er festet i masken før. Start med 

en renneløkke på heklenålen, hold knuten på plass med pekefingeren og hekle første maske som 

normalt. 
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Utelate  

På slutten av nesten hver omgang, vil du se i oppskriften at du blir bedt om å utelate siste 

hjørne/maske(r) av siste repetisjon. Dette betyr at siste repetisjon skal stoppe før angitt 

hjørne/maske(r) siden du allerede har heklet hjørnet/masken(e) før repetisjonen startet. 

Bytte farge 

Du kan bruke denne metoden når du bytter farge, eller når du bytter nøste, i midten av en omgang. 
Hvis du vil hekle visse elementer av motivet i en annen farge, kan du bruke denne metoden for å 
bytte farge midt i omgangen.  
Du må bytte farge i siste kastet i siste maske før fargebyttet. Med andre ord; stopp når du har to 

løkker igjen på heklenålen, slipp den gamle fargen/garnet, hent opp den nye. Dra den nye 

fargen/garnet gjennom begge løkkene for å fullføre masken. Fortsett deretter som normalt. 

Avslutte  en omgang/rad 
For å avslutte omgangen med et kjm, setter du heklenålen inn i det angitte 

masken/luftmaskebuen og hekler en kjm. Hvis det står at du skal avslutte med kjm i toppen av lm i 

beg av omgangen, må du passe på at du ikke setter heklenålen inn i toppen av den første masken 

etter kjm i beg av omgangen. 

Når du avslutter med en kjm på denne måten, får du ekstra ’løkker’ på toppen, så når du teller 

maskene vil det se ut som du har en maske for mye. Når du hekler neste omgang, starter du med å 

hekle i samme maske som der du festet kjm (altså den første masken på forrige omgang). Du må 

IKKE hekle i kjm – den teller ikke som maske. 

Avslutte og kutte tråden 

Hvis du avslutter med kjm, kutter du garnet slik at du får en ende på ca 10 cm. Dra deretter hele 

enden gjennom masken. Fest deretter enden (se Feste ender under).   

Feste ender  

Uheldigvis er prosjektet ditt ikke ferdig før har blitt kvitt alle løse ender. Det står vanligvis i 

oppskrifter at du skal feste endene når hele prosjektet er ferdig heklet, men jeg anbefaler å feste 

ender etter hver del. For å feste ender trenger du en butt nål med øye som passer til garnet og en 

saks. 

Fest alle ender på vrangsiden av arbeidet. Tre enden i nålen, og sy gjennom masker i minst 2.5 cm. 

Når du fester enden i begynnelsen av prosjektet, må du sy gjennom minst halvparten av maskene i 

den magiske sirkelen. Dra enden hele veien gjennom.  

Sy deretter i motsatt retning gjennom de samme maskene, men hopp over den første masken. 

Det er viktig å hoppe over den første masken for at enden skal ha noe å feste seg i. Dra enden hele 

veien gjennom. Du kan gjenta dette en gang til hvis du vil være sikker på at endene ikke skal løsne.  

Klipp garnet tett inntil, men pass på at du ikke klipper i maskene. Hvis du gjør dette pent vil ikke 

endene bli synlig på rettsiden av arbeidet. 

Blokking 

Du må ikke blokke de ferdige motivene og/eller teppet hvis du ikke vil, men jeg syns alltid at 

blokking gjør at prosjektet framstår bedre. 
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Jeg foretrekker å blokke motivene mine før jeg hekler de sammen, slik at jeg kan regulere 

heklefastheten på sammenheklingen. I oppskriften foreslås det at du bruker en større heklenål til 

sammenheklingen, så du må altså ikke blokkere hvis du ikke vil.  

Hvis du vil blokke, legger du motivene/teppet i vann i et par minutter. Vri forsiktig ut det meste av 

vannet. Plasser arbeidet mellom to store håndklær og rull opp som en stor sigar slik at håndklærne 

absorberer mer av vannet. Rull ut igjen og legg arbeidet ditt på blokkeflaten. Strekk arbeidet ditt 

forsiktig ut og fest det med nåler. Forsøk å unngå å skape ’spisser’ når du setter i nålene. Jeg 

bruker vanligvis en nål pr 2.5 cm. 

Fjern nålene når alt er helt tørt, og så kan du beundre det fantastiske arbeidet ditt!  

Tidslinje 

• Uke 1 – 3:  Vi skal lage diamantene som utgjør den store stjernen i midten. Vi skal lage 6 
diamanter, alle med hver sin kontrastfarge (CC), med heklenål A. 

• Uke 4 – 6:  Vi skal lage de halve diamantene som fyller ut mellom diamantene og endrer 
stjernen til et heksagon (sekskant). Vi skal lage 6 halve diamanter med angitt farge og 
heklenål A.  

• Uke 7:  Vi skal hekle sammen motivene med hovedfargen (MC) og heklenål B. Vi skal 
også starte på borden rundt med hovedfargen (MC) og heklenål A.  

• Uke 8 – 12:  Vi skal gjøre ferdig borden rundt med angitte farger og heklenål A.  

 

 

 


