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Uke 7: Hekle sammen motiver + bord del 1
Hekle sammen motiver
Hekle sammen diamanter
Bruk heklenål B og MC når du hekler sammen. Å
bruke en litt større heklenål gjør at sammenheklingen
blir mer elastisk. Du skal hekle gjennom begge lag
hele veien.
Hekle sammen de 3 første diamantene
Plasser diamant 6 over diamant 1 med RS mot
hverandre.
Med MC og heklenål B, hekle en stående fm i lm-buen
med 1 lm i det butte hjørnet. 1 lm og fm i neste m,
pass på at du hekler i de riktige maskene (herfra og ut
denne delen). (1 lm, hopp over neste m, fm i neste m)
til du har heklet i hver m langs hele siden. 1 lm og fm i
lm-buen med 1 lm i det spisse hjørnet. 3 lm.
Brett fra hverandre diamantene sånn at du har RS mot deg. Plasser diamant 5 over diamant 1 med RS mot
hverandre.
Fm i lm-buen med 1 lm i det spisse hjørnet. 1 lm og fm i neste m. (1 lm, hopp over neste m, fm i neste m)
til du har heklet i hver maske langs hele siden. 1 lm og fm i lm-buen med 1 lm i det butte hjørnet. Avslutt
og legg til side.
Hekle sammen de 3 siste diamantene
Plasser diamant 2 over diamant 3 med RS mot hverandre.
Med MC og heklenål B, hekle en stående fm i lm-buen med 1 lm i det butte hjørnet. 1 lm og fm i nest m.
(1 lm, hopp over neste m, fm i neste m) til du har heklet i hver m langs hele siden. 1 lm og fm i lm-bue med
1 lm i det spisse hjørnet. 3 lm.
Brett fra hverandre diamantene sånn at du har RS mot deg. Plasser diamant 4 over diamant 3 med RS mot
hverandre.
Fm i lm-bue med 1 lm i det spisse hjørnet. 1 lm og fm i neste m. (1 lm, hopp over neste m, fm i neste m) til
du har heklet i hver maske langs hele siden. 1 lm og fm i lm-bue med 1 lm i det butte hjørnet. Avslutt.
Sette sammen de to halvpartene
Plasser de to halvpartene over hverandre med RS mot hverandre og den flate kanten øverst.
Start på den flate kanten med MC og heklenål B, hekle en stående fm i lm-bue med 1 lm i det butte
hjørnet. 1 lm og fm i neste m. (1 lm, hopp over neste m, fm i neste m) til du har heklet i hver m fram til lmbuen med 1 lm i det spisse hjørnet.
1 lm og fm i lm-buen med 1 lm i hjørnet. 1 lm og fm i neste lm-bue med 3 lm. 1 lm og fm i neset lm- bue
med 1 lm i hjørnet.
1 lm og fm i neste m. (1 lm, hopp over neste m, fm i neste m) til du har heklet i hver m. 1 lm og fm i neste
lm-bue med 1 lm i hjørnet. Avslutt og feste endene.
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Hekle sammen halve diamanter
Den første og siste m på hver halve diamant teller
som et spist hjørne i sammenheklingen.
Plasser en halv diamant med RS ned over diamanten
lengst fra deg, og legg den på linje med venstre siden
av diamanten (på linje med høyre side hvis du er
venstrehendt).
Lag en renneløkke med MC og heklenål B.
*Fm i det lm-bue med 1 lm i det spisse hjørnet. 1 lm og
fm i neste m. (1 lm, hopp over neste m, fm i neste m)
til du har heklet i hver m. 1 lm og fm i lm-bue med 1 lm
i det butte hjørnet.
Legg den halve diamanten over på neste diamant, og
legg den på linje med høyre siden av diamanten (på
linje med venstre hvis du er venstrehendt).
1 lm og fm i lm-bue med 1 lm i det butte hjørnet. 1 lm og fm i neste m. (1 lm, hopp over neste m, fm i
neste m) til du har heklet i hver m. 1 lm og fm i lm-bue med 1 lm i det spisse hjørnet. 1 lm. Merk denne lmbuen med en MM. Den vil telle som lm-bue med 1 lm i hjørnet på neste omg. Plasser neste halve diamant
over diamanten på samme måte som tidligere.*
Gjenta fra * til * til du har heklet fast alle de 6 halve diamantene til stjernen i midten. Fest med kjm i første
fm. Avslutt og fest endene.

Kant
Bytt til heklenål A for resten av oppskriften!

Kan omgang 1 (MC)
Med MC og heklenål A, fest garnet ved å hekle en
stående dbst i en av de merkede lm-buene med 1 lm i
hjørnene. (2 dbst, 2 lm, 3 dbst) i samme lm-bue.
Dette er det første hjørnet.
*(Hekle 3 st i neste lm-bue) 17 ganger. Det skal nå
være igjen en lm-bue før den midterste ringen fra den
halve diamanten. (Hekle 4 st i neste lm-bue) 2 ganger.
(Hekle 3 st i neste lm-bue) 17 ganger.
(3 dbst, 2 lm, 3 dbst) i neste lm-bue med 1 lm i
hjørnet.*
Gjenta fra * til * 5 ganger til, utelat the siste hjørnet i
siste gjentagelse. Fest med kjm i første dbst.
Maskeantall pr side: 116 m – 6 dbst og 110 st
(inkluderer ikke lm-buer med 2 lm i hjørnene)
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Kant omgang 2 (MC)
Kjm i de neste 2 m og i lm-bue med 2 lm i hjørnet. 3 lm (teller som hst + lm-bue med 1 lm), hst på samme
sted som siste kjm.
*rstB i hver av de 116 m langs siden. (Hst, 1 lm, hst) i neste lm-bue med 2 lm i hjørnet.*
Gjenta fra * til * 5 ganger til, utelat det siste hjørnet på siste gjentagelse. Fest med kjm i andre lm av de 3
lm på beg av omg.
Maskeantall pr side: 118 m – 2 hst og 116 rstB (inkluderer ikke lm-buer med 1 lm i hjørnene)
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