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Uke 11 - Kant del 5 

 

Oversatt av Hilde Tindlund 
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Før vi fortsetter med kanten, skal vi lage blomster i 

hvert hjørne.  Blomstene består av 2 rader 

(Hjørneblomster rad 1 og 2).  Dobbeltsjekk 

plasseringen av maskemarkørene før du starter!   

Hjørneblomst rad 1 (CC3) 

Finn de 4 lm-buene med 1 lm i hvert hjørne-skjell fra 

Kant omgang 17 før du starter. Alle masker, bortsett 

fra første og siste kjm, skal hekles i disse  lm-buene. 

Ignorer alle andre masker og lm-buer.  

*Fest CC3 ved å hekle kjm i merket lm-bue med 1 lm 

fra Kant omgang 18 før et av hjørne-skjellene.  Fjern 

denne MM. 1 lm.  (2-st-boble, 2 lm) 2 ganger i hver av 

de første 3 lm-buene med 1 lm i skjellet fra omg 17, 

hekle OVER lm-bue med 1 lm fra omg 18.  (2-st-boble, 

2 lm, 2-st-boble) i siste lm-bue med 1 lm i skjellet fra omg 17, hekle OVER lm-bue med 1 lm fra omg 18. 1 

lm, fest med kjm i merket lm-bue med 1 lm etter skjellet.  Fjern denne MM.  Klipp garnet og fest endene.* 

Gjenta fra * til * til du har heklet det samme i hvert hjørne-skjell. 

Maskeantall på hjørneblomst:  8 2-st-bobler, 2 lm-buer med 1 lm, og 7 lm-buer med 2 lm – inkluderer ikke 

kjm  

Hjørneblomst rad 2 (CC4) 

Alle masker, bortsett fra første og siste maske, hekles KUN i lm-buer med 2 lm i Hjørneblomst rad 1. 

Ignorer alle andre masker og lm-buer. 

*Finn de merkede fm fra Kant omgang 18 før et av hjørne-skjellene.  Fest CC4 ved å hekle en stående rfmB 

rundt denne fm.  Ikke fjern denne MM! 1 lm.  (3-st-boble, 3 lm) i hver av de neste 6 lm-buene med 2 lm.   

3-st-boble i siste lm-bue med 2 lm. 1 lm, fest ved å hekle rfmB rundt neste merkede fm fra forrige rad.  

Fjern denne MM og plasser den i neste fm fra Kant omgang 18!  Klipp garnet og fest endene.* 

Gjenta fra * til * til du har en blomst i hvert hjørne. 

Maskeantall pr hjørneblomst:  2 rfmB, 7 3-st-bobler, 2 lm-buer med 1 lm, og 6 lm-buer med 3 lm  

Nå fortsetter vi å hekle kanten. 
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Kant omgang 19 (MC) 

Fest MC ved å hekle en stående rfmF rundt siste boble på en av Hjørneblomst rad 2.   

*Hekle 3 st i den merkede fm fra Kant omgang 18, rett etter fm med rfmB fra Hjørneblomst rad 2.  Fjern 

mM og plasser den i frøste st i gruppe med 3 st du akkurat heklet.  Hst i neste m, som er fjerde m før neste 

lm-bue med 1 lm. 4 lm.  Hopp over neste 3 m, neste lm-bue med 1 lm, og de neste 3 m (den første m er 

skjult – her og på hver repetisjon). 

(Hst i neste m, som er fjerde m etter lm-bue med 1 lm.  Hekle 2 st i neste m, hekle klase-maske over de 

neste 2 m og neste lm-bue med 1 lm.  Hopp over neste m, som er rfmB.  Hekle klase-maske over neste lm-

bue med 1 lm og de neste 2 m.  Hekle 2 st i neste m, hst i neste m. 4 lm, hopp over de neste 6 m og lm-bue 

med 1 lm) 10 ganger. 

Hst i neste m, som er fjerde m etter lm-bue med 1 lm.  St i neste m.  Hekle 2 st i neste m, som allerede 

inneholder MM og rfmB fra Hjørneblomst rad 2.  Fjern MM.  (rfmF rundt neste boble fra Hjørneblomst rad 

2, 3 lm) 6 ganger.  rfmF rundt siste boble fra Hjørneblomst rad 2.  Dette danner hjørnet.* 

Gjenta fra * til * 5 ganger til, utelat siste rfmF i siste repetisjon.  Fest med kjm i første rfmF. 

Maskeantall pr side:  22 hst, 46 st, 20 klase-masker, pg 11 lm-buer med 4 lm – inkluderer ikke hjørnene, 

som består av  7 rfmF og 6 lm-buer med 3 lm 

Kant omgang 20 (MC) 

Når du hekler rfmB i Hjørnreblomst rad 1 er det enklere hvis du vrir hekletøyet mot deg slik at du ser hva 

du gjør. 

Kjm i neste m, som inneholde MM.  Fjern MM.  1 lm, fm i samme m.  Fm i de neste 3 m. 

*(Hekle 4 fm i neste lm-bue med 4 lm.  Hopp over neste m, som er skjult.  Hst i de neste 2 m.  St i neste m, 

som er første klase-maske.  Hekle 2 st i neste m, st i neste m.  Hst i de neste 2 m) 10 ganger.  Hekle 4 fm i 

siste lm-bue med 4 lm.  Fm i de neste 4 m, den første m er skjult.   

4 lm.  (rfmB, 1 lm) rundt hver av de første 7 2-st-boblene fra Hjørneblomst rad 1.  rfmB rundt siste 2-st-

boble fra Hjørneblomst rad 1. 4 lm.  Hopp over alle maskene og lm-buene i hjørnet fra forrige omg (merket 

med grått), fm i de første 4 m på neste side, den første m inneholder MM.  Fjern MM.* 

Gjenta fra * til * 5 ganger til, utelat de siste 4 fm i siste repetisjon.  Fest med kjm i første fm på omg.  Klipp 

garnet og fest endene. 

Maskeantall pr side:  52 fm, 40 hst, 40 st, og 2 lm-buer med 4 lm – inkluderer ikke hjørnene, som består av 

8 rfmB og 7 lm-buer med 1 lm 
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Kant omgang 21 (MC) 

Finn de 6 lm-buene med 3 lm fra Hjørneblomst rad 2 (i hvilket som helst hjørne).  Fest garnet ved å hekle en 

stående fm i tredje lm-bue med 3 lm, hekle over lm-bue med 3 lm fra Kant omgang 19.  (Hst, st) i samme 

lm-bue med 3 lm, hekle fortsatt over lm-bue med 3 lm fra Kant omgang 19. 1 lm.  Merk denne lm-buen 

med MM så det blir lettere å finne den igjen senere.  (St, hst, fm) i neste lm-bue med 3 lm, hekle over lm-

bue med 3 lm fra Kant omgang 19.  Dette er det første hjørnet. 

*(Hekle 3 fm i neste lm-bue med 3 lm fra Hjørneblomst rad 2, hekle over lm-buen med 3 lm fra Kant 

omgang 19) 2 ganger.  St i siste lm-bue med 1 lm fra Hjørneblomst rad 2, hekle OVER Kant omgang 19.  Fm i 

de neste 6 m fra Kant omgang 20.  Den siste m plasseres i andre fm som ble heklet i lm-bue med 4 lm. 1 lm, 

hopp over neste m. 

(Fm i de neste 11 m.  Siste m plasseres i andre fm som ble heklet i lm-bue med 4 lm. 1 lm, hopp over neste 

m) 10 ganger.   

Fm i de neste 5 m.  St i første lm-bue med 1 lm fra Hjørneblomst rad 2, hekle OVER Kant omgang 19.  (Hekle 

3 fm i neste lm-bue med 3 lm fra Hjørneblomst rad 2, hekle over lm-bue med 3 lm fra omgang 19) 2 ganger.  

(Fm, hst, st) i neste lm-bue med 3 lm fra Hjørneblomst rad 2, hekle over lm-bue med 3 lm fra omgang 19. 1 

lm.  Merk denne lm-buen med MM så det blir lettere å finne den igjen senere.  (St, hst, fm) i neste lm-bue 

med 3 lm fra Hjørneblomst rad 2, hekle over lm-bue med 3 lm fra omgang 19.* 

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:  135 fm, 2 hst, 4 st, og 11 lm-buer med 1 lm – inkluderer ikke (merket) lm-bue i hjørnet  


