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Kant omgang 9 (MC)  

Kjm i neste m og i neste lm-bue med 2 lm i hjørnet.  3 

lm (teller som stc + lm-bue med 1 lm).  Hst i samme lm-

bue.  Dette er det første hjørnet. 

*rstB i hver av de neste 129 m.  (Hst, 1 lm, hst) i neste 

lm-bue med 2 lm.*   

Gjenta far * til * 5 ganger til, utelat siste hjørne i siste 

repetisjon.  Fest med kjm i andre lm av de 3 lm i beg av 

omg.  Klipp tråden og fest endene. 

Maskeantall pr side:  131 m - 2 hst og 129 rstB  

(inklulderer ikke lm-bue med 1 lm i hjørnet) 

Kant omgang 10 (CC3) 

Med CC3 - fest garnet ved å hekle en stående fm i lm-bue med 1 lm i ett av hjørnene.  (2 lm, fm) i samme 

lm-bue i hjørnet.  Dette er det første hjørnet.   

*Hopp over de første 2 m, den første av disse er skjult.  (3-st-boble, 3 lm, 3-st-boble) i neste m.  (Hopp over 

de neste 2 m, fm i neste m, hopp over de neste 2 m.  [3-st-boble, 3 lm, 3-st-boble] i neste m) 21 ganger.  

Det skal nå være 2 m igjen før lm-bue med 2 lm i hjørnet.  Hopp over de siste 2 m. (Fm, 2 lm, fm) i neste  

lm-bue med 2 lm i hjørnet.*  

Gjenta fra * til * 5 ganger til, utelat siste hjørnet i siste repetisjon.  Fest med kjm til først fm.  Klipp garnet 

og fest endene. 

Maskeantall pr side:  23 fm, 44 3-st-bobler, og 22 lm-buer med 3 lm (inkluderer ikke lm-bue med 2 lm i 

hjørnet) 

Kant omgang 11 (CC1) 

Med CC1 - fest garnet ved å hekle en stående fm i lm-bue med 2 lm i ett av hjørnene.  Dette er den første 

hjørnet med fm.  Merk denne m med MM så du finner den igjen senere!   

*(St, 1 lm) 4 ganger i neste lm-bue med 3 lm.  St i samme lm-bue for å fullføre et skjell.  (rfmB rundt neste 

fm, pass på å hekle rundt ALLE løkkene, ikke bare de på toppen.  [St, 1 lm] 4 ganger i neste lm-bue med 3 

lm.  St i samme lm-bue for å fullføre et skjell) 21 ganger.  fm i neste lm-bue med 2 lm i hjørnet.  Merk denne 

masken med MM.* 

Gjenta fra * til * 5 ganger til, utelat siste fm i siste repetisjon.  Fest med kjm i første fm. Klipp garnet og fest 

endene. 

Maskeantall pr side:  21 rfmB og 22 skjell, som inneholder 5 st og 4 lm-bue med 1 lm (inkluderer ikke fm i 

hjørnet) 

Ikke fjern MM før du har fullført Kant omgang 13! 
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Kant omgang 12 (CC5) 

På denne omg skal du KUN hekle i lm-buene med 1 lm. Ignorer alle andre masker. Vær klar over at denne 

omgangen vil ta LANG TID!  Denne omgangen gir virkelig mening til uttrykket ”Ting tar tid”.   

Og forresten – denne omgangen blir buklete!! 

Med CC5 – fest ved å hekle en kjm i første lm-bue med 1 lm i første lm-bue på en av sidene. (1 lm, hst) i 

samme lm-bue med 1 lm.  ([Hst, 1 lm, kjm, 1 lm, hst] i neste lm-bue med 1 lm) 2 ganger.  (Hst, 1 lm, kjm)  

i siste lm-bue med 1 lm på skjellet.   

*(km, 1 lm, hst) i første lm-bue med 1 lm på neste skjell.  ([Hdst 1 lm, kjm, 1 lm, hst] i neste lm-bue med 1 

lm) 2 ganger.  (Hst, 1 lm, kjm) i site lm-bue med 1 lm på skjellet.* 

Gjenta fra * til * til du har heklet i alle skjellene rundt hele.  Ignorer maskemarkørene fra forrige omg – 

ikke fjern de ennå!  Fest ved å hekle kjm i neste lm-bue med 1 lm, som allerede inneholder kjm.   

Klipp garnet og fest endene. 

Maskeantall: 

• Totalt:  132 blomster (22 blomster pr side) 

• Pr blomst:  4 kjm, 6 lm-buer med 1 lm, 6 hst 

Kant omgang 13 (MC) 

På denne omg skal du hekle KUN i maskene på omg 11. 

Med MC - hekle en stående rtredbstF rundt en av de merkede fm på omg 11.  (1 lm, rtredbstF) rundt 

samme m.  Dette er første hjørne is. 

* 2 lm, hopp over neste st, rstB rundt neste st. 1 lm, rfmB rundt neste st. 1 lm, rstB rundt neste st.  (2 lm, 

hopp over de neste 3 sts, rstB rundt neste st. 1 lm, rfmB rundt neste fm. 1 lm, rstB rundt neste st) 21 

ganger.  Det skal nå være 1 st igjen før neste merkede fm i hjørnet fra omg 11. 2 lm, hopp over siste st.  

(rtredbstF, 1 lm, rtredbstF) rundt neste merkede fm i hjørnet.* 

Gjenta fra * til * 5 ganger til, utelat siste hjørne i siste gjentagelse.  Fest med kjm til første rtredbstF. 

Du kan nå fjerne alle MM. 😊 

Maskeantall pr side:  22 rfmB, 44 rstB, 2 rtredbstF, 44 lm-bue med 1 lm, og 23 lm-bue med 2 lm, (inkluderer 

ikke lm-bue med 1 lm i hjørnet) 

 

 


