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Uke 5: Halv diamant del 2
Før vi fullfører den halve diamanten,
skal vi hekle en blomst i det butte
hjørnet. Blomsten bestrå av tre rader
(Blomst rad 1, 2 og 3).

Blomst rad 1 (CC5)
Med RS mot deg: fest CC5 ved å hekle
en kjm i nest siste hst før blomsten fra
omg 8. 3 lm. (3-st-boble, 3 lm) 2 ganger
i hver av de neste tre lm-buene med 4
lm. Kjm i den andre hst etter neste lmbue med 1 lm. Avslutt of fest endene.
Maskeantall: 6 3-st-bobler og 7 lm-buer med 3 lm

Blomst rad 2 (CC6)
Denne raden krever litt konsentrasjon!
NB! rfmF = fastmaske som hekles på samme måte som rstF men som fm isteden for st
Med RS mot deg: fest CC6 ved å hekle en kjm i hst fra omg 8 som ligger før hst som inneholder første kjm
fra Blomst rad 1. 4 lm. rfmF rundt neste boble fra Blomst rad 1, 3 lm, tredbst i lm-bue med 4 lm fra omg 8,
hekle mellom de to boblene fra Blomst rad 1 og foran lm-bue med 3 lm fra Blomst rad 1. Det kan hende du
må dra boblene litt fra hverandre. 3 lm, rfmF rundt neste boble fra Blomst rad 1.
(3 lm, rtredbstF rundt neste ’blomsterblad’ fra omg 8, 3 lm. rfmF rundt neste boble fra Blomst rad 1, 3 lm,
tredbst i lm-bue med 4 lm fra omg 8, hekle mellom de to boblelne fra Blomst rad 1 og foran lm-bue med 3
lm fra Blomst rad 1. 3 lm, rfmF rundt neste boble fra Blomst rad 1) 2 ganger. 4 lm, kjm i m fra omg 8 som
ligger direkte etter m som inneholder kjm fra Blomst rad 1. Avslutt og feste endene.
Maskeantall: 6 rfmF, 3 tredbst, 2 rtredbst, 10 lm-bue med 3 lm, og 2 lm-buer med 4 lm

Blomst rad 3 (CC3)
Med RS mot deg: fest CC3 ved å hekle en stående rfmF rundt første ‘blomsterblad’ fra om 8, 3 lm.
(rfmF rundt neste rfmF fra Blomst rad 2, hopp over neste lm-bue med 3 lm, [3 st, 1 lm, 3 st] i neste m, hopp
over neste lm-bue med 3 lm) 5 ganger. rfmF rundt siste rfmF fra Blomst rad 2. 3 lm, hekle rfmF rundt siste
‘blomsterblad’ fra omg 8. Avslutt og fest endene.
Maskeantall: 8 rfmF, 5 blomsterblader (hvert blad inneholder 6 st og 1 lm-bue med 1 lm) og 2 lm-buer med
3 lm
Blomsten din er nå ferdig. Du skal hekle fast blomsterbladene fra Blomst rad 3 i omg 12 og 13. Nå
fortsetter vi med å hekle den halve diamanten.
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Omgang 9 (MC)
RS mot deg: fest MC ved å hekle en kjm i lm-buen fra omg 8 som inneholder MM. Fjern MM.
4 lm, (st, 2 hst) i samme lm-bue. Hst i de neste 17 m. Hekle 2 ftredbstF rundt rstF fra omg 7 og hopp over
de neste 3 m på omg 8, de første to m inneholder allerede kjm. 5 lm, fm i lm-bue med 3 lm fra Blomst rad 1
direkte under det andre blomsterbladet fra Blomst rad 3. 6 lm, fm i lm-buen med 3 lm fra Blomst rad 1
direkte under det fjerde blomsterbladet fra Blomst rad 3. 5 lm, hekle 2 rtredbstF rundt rstF fra omg 7.
Hopp over neste 3 m fra omg 8, de siste to m inneholder allerede kjm. Hst i de neset 17 m. (2 hst, st, dbst)
mellom siste m og de 4 lm i beg av forrige omg. Kjm mellom de siste 2 m du heklet. Snu.
Maskeantall pr side: 1 fm, 19 hst, 1 st, 1 dbst, 2 rtredbstF, og 1 lm-bue med 5 lm, inkluderer ikke midterste
lm-bue med 6 lm i hjørnet

Omgang 10 (MC)
VS mot deg: 4 lm, (st, 2 hst) samme sted som siste kjm på forrige om. Hst i de neste 22 m. Hekle 7 hst i
neste lm-bue med 5 lm. (3 hst, 1 lm, 3 hst) i neste lm-bue med 6 lm. Hekle 7 hst i neste lm-bue med 5 lm.
Hst i de neste 22 m. (2 hst, st, dbst) mellom siste m og de 4 lm i beg av forrige omg. Kjm mellom de siste 2
m du heklet. Snu.
Maskeantall pr side: 34 hst, 1 st, og 1 dbst, inkluderer ikke midterste lm-bue med 1 lm i hjørnet

Omgang 11 (MC)
RS mot deg: 4 lm, hekle 2 st samme sted som siste kjm på forrige omg. St i de neste 35 m. (st, 1 lm, st) i
lm-bue med 1 lm i hjørnet. St i de neste 35 m. (2 st, dbst) mellom siste m og de 4 lm i beg av forrige omg.
Kjm mellom de siste 2 m du heklet. Snu.
Maskeantall pr side: 38 st og 1 dbst, inkluderer ikke midterste lm-bue med 1 lm i hjørnet

Omgang 12 (MC)
VS mot deg: 4 lm, st samme sted som siste kjm på forrige omg. St i de neste 28 m. St i neste m OG i lm-bue
med 1 lm på første blomsterblad fra Blomst rad 3. Du må vri arbeidet mot det så du kan se blomsterbladet.
Hst i de neste 9 m. (Hst, 1 lm, hst) i lm-bue med 1 lm i hjørnet OG i lm-bue med 1 lm på det tredje
blomsterbaldet fra Blomst rad 3. Hst i de neste 9 m. St i neste m OG i lm-bue med 1 lm på det siste
blomsterbladet fra Blomst rad 3. St i de neste 28 m. (St, dbst) mellom siste m og de 4 lm i beg av forrige
omg. Kjm mellom de siste 2 m du heklet. Snu.
Maskeantall pr side: 10 hst, 30 st og 1 dbst, inkluderer ikke midterste lm-bue med 1 lm i hjørnet

Omgang 13 (MC)
RS mot deg: 4 lm, (dbst, 2 st) samme sted som siste kjm på forrige omg. St i de neste 6 m. Hst i de neste 28
m. Hst i lm-bue med 1 lm på det andre blomsterbladet fra Blomst rad 3 OG i neste m. Hst i de neste 5 m.
(Hst, 1 lm, hst) i lm-bue med 1 lm i hjørnet. Hst i de neste 5 m. Hst i lm-bue med 1 lm på det fjerde
blomsterbladet fra Blomst rad 3 OG i neste m. Hst i de neste 28 m. St i de neste 6 m. (2 st, 2 dbst) mellom
siste m og de 4 lm i beg av forrige omg. Kjm mellom de siste 2 m du heklet. Snu.
Maskeantall pr side: 35 hst, 8 st og 2 dbst, inkluderer ikke midterset lm-bue med 1 lm i hjørnet
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Omgang 14 (MC)
VS mot deg: 4 lm, hekle 2 st samme sted som siste kjm på forrige omg. St i de neste 5 m. Hst i de neste 39
m. (Hst, 1 lm, hst) i lm-bue med 1 lm i hjørnet. Hst i de neste 39 m. St i de neste 5 m. (2 st, dbst) mellom
siste m og de 4 lm i beg av forrige omg. Plasser MM mellom de siste 2 m du heklet. Avslutt og Snu.
Maskeantall pr side: 40 hst, 7 st og 1 dbst, inkluderer ikke midterste lm-bue med 1 lm I hjørnet
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