
Sjal med kjærlighetsmasker 
 Det hekles nedenfra og opp - se fig.1  (lenken = A og knuten = B på fig.1)  
 

1. rad: Hekle 1 lm (= C på fig.1) på den nålen som passer garnet du har valgt. 

*Trekk m på nålen så lang du vil at den skal være , 1 kast om nålen, trekk kastet gjennom m, 

stikk nålen inn gjennom lenken (se fig. 2 - lenken = D på fig. 2) som ble dannet bak den 

lange m, 1 kast om nålen, trekk garnet gjennom lenken (= 2 m på nålen), 1 kast om nålen, 

trekk kastet gjennom de 2 m på nålen * (fra *-* = 1 kjærlighetsknute). 

Gjenta fra *-* 3 ganger til (= 4 kj.knuter) og sett dem til 1 ring med 1 fm i den aller første lm 

som ble heklet. 

2.rad: Snu arb, hekle 3 kj.knuter, 1 fm i den 3. kj.knuten fra 1.rad (fm hekles i B - se fig.1), 

hekle 3 kj.knuter og 1 fm i den 2. kj.knuten fra 1.rad (= 2 ruter på raden). 

3.rad: Snu arb, hekle 1 kj.knute og fest med 1 fm i den 2. kj.knuten fra forrige rad (dvs i den 

siste ruten som ble heklet) - du har nå snudd slik at du er klar til å hekle videre på denne 

raden: Hekle 3 kj.knuter, 1 fm i toppen av siste rute fra forrige rad, 2 kj.knuter, 1 fm i toppen 

av neste rute, 3 kj.knuter, 1 fm i 1. kj.knute i første rute fra forrige rad (= 3 ruter på raden). 

4.rad: Snu arb, hekle 1 kj.knute og fest med 1 fm i den 2. kj.knuten i siste rute fra forrige rad 

- du har nå snudd slik at du er klar til å hekle videre på denne raden: Hekle 3 kj.knuter, 1 fm i 

toppen av siste rute fra forrige rad, 2 kj.knuter, 1 fm i toppen av neste rute, 2 kj.knuter, 1 fm i 

toppen av neste rute, 3 kj.knuter, 1 fm i 1. kj.knute i første rute fra forrige rad (= 4 ruter på 

raden). 

 

Fortsett slik videre oppover, snu hver rad som forkl i 3.rad og hekle videre slik at det blir en 

rute mer for hver rad. Det hekles 3 kj.knuter i hver side og 2 kj.knuter på resten av raden 

(hver firkant skal tilsammen ha 4 kj.knuter). Når det er heklet til ønsket mål klippes tråden.  

 


