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Kant omgang 14 (MC)  

Kjm i neste lm-bue med 1 lm. 4 lm (teller som st + lm-

bue med 1 lm), st i samme lm-bue.  Dette er det første 

hjørnet. 

*St i neste m.  (Hekle 3 st i neste lm-bue med 2 lm.  St i 

neste lm-bue med 1 lm, 1 lm, st i neste lm-bue med 1 

lm) 22 ganger.  Hekle 3 st i siste lm-bue med 2 lm.  St i 

siste m.  (St, 1 lm, st) i neste lm-bue med 1 lm i 

hjørnet.* 

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

repetisjon. Fest med kjm i tredje lm av de 4 lm i beg av 

omg. 

Maskeantall pr side:  117 st og 22 lm-bue med 1 lm, 

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

Kant omgang 15 (MC) 

Kjm i neste lm-bue med 1 lm. 3 lm (tellers som hst + lm-bue med 1 lm), hst i samme lm-bue med 1 lm.  

Dette er det første hjørnet. 

*Hopp over den første (skjulte) st.  (Hst i de neste 5 m, hst i neste lm-bue med 1 lm) 22 ganger.  Hst i de 

siste 6 m.  (Hst, 1 lm, hst) i neste lm-bue med 1 lm i hjørnet.* 

Gjenta fra * 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. Join to the second ch of the beg ch-3 with a sl st.   

Makseantall pr side:  140 hst (inkluderer ikke lm-bue med 1 lm i hjørnet) 

Kant omgang 16 (CC4) 

Stavgruppene med 5 staver på denne omgangen hekles i hst på omg 15 som ble heklet i siste st i gruppe 

med 3 st på omg 14.   

Fest CC4 ved å hekle en stående fm i en lm-bue med 1 lm i et av hjørnene.  (2 lm, fm) i samme lm-bue i 

hjørnet.  Dette er det første hjørnet. 

*Hopp over den første (skjulte) m.  (Fm i de neste 7 m.  Hopp over de neste 2 m, hekle 5 st i neste m, hopp 

over de neste 2 m) 11 ganger.  Fm i de siste 7 m.  (Fm, 2 lm, fm) i neste lm-bue med 1 lm i hjørnet.* 

Gjenta fra * til * 5 ganger til, utelat siste hjørne i siste repetisjon.  Fest med kjm i første fm på omg.  Klipp 

garnet og fest endene. 

Maskeantall pr side:  86 fm og 55 st (inkluderer ikke lm-bue med 2 lm i hjørnet) 
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Kant omgang 17 (CC2) 

Fest CC2 ved å hekle en stående dbst i lm-bue med 2 lm i et av hjørnenen.  (1 lm, dbst) 4 ganger i samme 

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

*Hopp over de første 3 m, den første m av de 3 er skjult.  (Fm i neste m,  [fm, 3 lm, fm] i neste m,  fm i neste 

m.  Hopp over de neste 2 m, som er de siste 2 fm før neste gruppe med 5 st.  [Hekle 2 st i neste m] 2 ganger.  

[2 dbst, 1 lm, 2 dbst] i neste m,  [2 st in neste m] 2 ganger,  hopp over de neste 2 m) 11 ganger.   

Fm i neste m.  [Fm, 3 lm, fm] i neste m.  Fm i neste m.  Hopp over de siste 3 m.  (Dbst, 1 lm) 4 ganger i neste 

lm-bue med 2 lm i hjørnet.  Dbst i samme lm-bue for å fullføre skjellet.* 

Gjenta fra * til * 5 ganger til, utelat siste hjørne i siste repetisjon.  Fest med kjm i første dbst på omg.  Klipp 

garnet og fest endene. 

Maskeantall pr side:  48 fm, 88 st, 44 dbst, 11 lm-buer med 1 lm, og 12 lm-buer med 3 lm (inkluderer ikke 

skjell i hjørnet, som inneholder 5 dbst og 4 lm-buer med 1 lm) 

Kant omgang 18 (CC6) 

Du skal merke 24 masker med MM på denne 

omgangen (se viktig notat under).  Merk: Denne 

omgang vil bli litt buklete. 

Når du hekler rfmB rundt (fm, 3lm, fm) fra forrige 

omg, skal du stikke nålen inn bakfra mot forsiden 

rundt den første fm, deretter fra forfra mot baksiden 

rundt den andre fm og så avslutte rfmB på vanlig 

måte. Du skal altså hekle EN rfmB rundt TO fm.  

Fest CC6 ved å hekle en stående rfmB rundt den første 

dbst i skjellet i et av hjørnene fra forrige omg.   

(1 lm, rfmB rundt neste dbst) 4 ganger.  Dette er det 

første hjørnet. 

* 2 lm.  (Hopp over neste fm.  Hekle rfmB rundt [fm, 3 lm, fm] fra forrige omg. 1 lm, hopp over neste fm.  

Fm i de neste 6 m.  [Hst, 1 lm, hst] i neste lm-bue med 1 lm.  Fm i de neste 6 m, den første m er skjult. 1 lm) 

11 ganger.  Hopp over neste fm.  Hekle rfmB rundt siste [fm, 3 lm, fm] fra forrige omg. 2 lm, hopp over siste 

fm.  (rfmB rundt neste dbst, 1 lm) 4 ganger.  rfmB rundt siste dbst.* 

Gjenta fra * til * 5 ganger til, utelat siste hjørne i siste repetisjon.  Fest med kjm i første rfmB.  Klipp garnet 

og fest endene.  

Maskeantall pr side:  132 fm, 12 rfmB, 22 hst, 33 lm-buer med 1 lm, og 2 lm-buer med 2 lm (inkluderer ikke 

maskene i hjørnet, som består av 5 rfmB og 4 lm-buer med 1 lm) 
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Viktig notat 
Før du fortsetter må du merke følgende m/lm-buer på HVER side med MM: 

• Finn første lm-bue med 2 lm etter et hjørne-skjell og plasser MM i neste lm-bue med 1 lm.  

• Hopp over neste fm og plasser en MM i neste fm.  

• Finn siste lm-bue med 2 lm før et hjørne-skjell og plasser MM i lm-bue med 1 lm rett før den.  

• Plasser MM i nestsiste fm før denne lm-bue med 1 lm.   

 

 


