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Skammstafanir: 
• LL – loftlykkja 

• FP – fastapinni 

• KL – keðjulykkja 

• L - lykkja 

Brögð og Brellur 
• Ef þér finnst erfitt að halda utan um 

hvaða umferð er hvað (t.d. hvaða 

umferðir tilheyra millistykkinu), taktu 

þá garn í áberandi lit og þræddu lárétt í 

gegnum fyrstu og síðustu umferðirnar. 

Þegar þú ert búin að vinna með þessar 

umferðir dregur þú þráðinn úr. 

• Þessa vikuna er enginn útsaumur 

heldur byrjum við að undirbúa stóra 

bakstykkið. Kveiktu á uppáhalds 

sjónvarpsþættinum þínum því þetta er 

hið fullkomna sjónvarpshekl! 

• Umferðir sem eru fjólubláar segja til um 

umferðarfjölda frá upphafi sjals og telur 

allar vikurnar. 

Garn: 
Sjá garntöflu neðst í skjalinu. 

Heklfesta: 
Heklunál: 4,5 mm 

19 fp og 19 umf = 10 cm 

 

Uppskriftin: 

Takið prjónamerki frá fyrri viku úr, heklið 1 LL, snúið. 

1.-56. umf: Heklið 59 FP, 1 LL, snúið. 

57. umf: Heklið 59 FP, geymið lykkjuna á prjónamerki. 

 

Millistykkið: 

Millistykkið er heklað í umferðir 1-7 (umf 96-102). Notið lit A og notið 4 mm heklunál, ef þú átt það 

til að hekla laust. Skiptu yfir í stærri heklunál ef þér finnst keðjulykkjurnar toga of mikið í eða ef sjalið 

verður kúpt á endunum þar sem millistykkið er heklað í.  

Millistykki 1. umf: 

Hafið garnið á röngunni á sjalinu. Frá réttu að röngu, stingið nálinni niður á milli 3. og 4. lykkju í 5. 

umf. Sækið bandið og togið upp lykkju, stingið nálinni niður á milli 4. og 5. lykkju í 4. umf, togið upp 

lykkju, dragið lykkjuna í gegnum lykkjuna sem er á nálinni (KL hekluð). Togið upp lykkju milli 5. og 6. 

lykkju í 3. umf, heklið KL, togið upp lykkju á milli 6. og 7. lykkju í 2. umf, heklið KL. Togið upp lykkju á 

milli 7. og 8. lykkju í 1. umf, heklið KL. Fyrsta skálínan hefur verið hekluð. 



 
 

 

Togið upp lykkju á milli 8. og 9. lykkju í 2. umf, heklið KL. Togið upp lykkju á milli 9. og 10. lykkju í 3. 

umf, heklið KL, togið upp lykkju á milli 10. og 11. lykkju í 4. umf, heklið KL. Togið upp lykkju á milli 11. 

og 12. lykkju í 5. umf, heklið KL, togið upp lykkju á milli 12. og 13. lykkju í 6. umf, heklið KL. 

Haldið áfram að hekla skálínur með KL. Hver endurtekning telur 10 KL, 5 á ská upp og 5 á ská niður. 

Ljúkið umf með því að hekla KL yfir 4. til síðasta FP í 3. umf, sem þýðir að síðasta skálínan telur 4 KL 

en ekki 5. Slítið frá. 

Millistykki 2. umf: 

Togið upp lykkju á milli 3. og 4. lykkju í 2. umf, togið upp lykkju á milli 4. og 5. lykkju í 3. umf, heklið 

KL, togið upp lykkju á milli 5. og 6. lykkju í 4. umf, heklið KL (yfir KL frá fyrri umf!), togið upp lykkju á 

milli 6. og 7. lykkju í 5. umf, heklið KL, togið upp lykkju á milli 7. og 8. lykkju í 6. umf, heklið KL. 

Togið upp lykkju á milli 8. og 9. lykkju í 5. umf, heklið KL. Togið upp lykkju á milli 9. og 10. lykkju í 4. 

umf, heklið KL, togið upp lykkju á milli 10. og 11. lykkju í 3. umf, heklið KL (yfir KL frá fyrri umf!), togið 

upp lykkju á milli 11. og 12. lykkju í 2. umf, heklið KL, togið upp lykkju á milli 12. og 13. lykkju í 1. umf, 

heklið KL. 

Haldið áfram að hekla skálínur með KL. Hver endurtekning telur 10 KL, 5 á ská upp og 5 á ská niður. 

Ljúkið umf með því að hekla KL yfir 4. til síðasta FP í 5. umf, sem þýðir að síðasta skálínan telur 4 KL 

en ekki 5. Slítið frá. 

Valfrjálst en ráðlegt: Takið garn í áberandi lit og þræðið á milli umferða 7/8 (umf 102/103). 

Til útskýringar: Þessa vikuna voru heklaðar 57 umferðir fyrir bakstykkið. Í umferðir 1-7 (96-102) er 

heklað millistykkið. Fyrri helmingur bakstykkisins verður svo saumaður út í umferðir 8-57 (103-152). 

 

 



 
 

 

 


