Timeless Poncho - Sultan
Materialer:

Forbruk:

Heklenål nr. 4
Cotton Kings Sultan

S/M: Ca. 250g (2 nøster)

Mål/størrelse:
S/M: L: Ca. 55 cm fra hals til spiss. B: Ca. 34 cm fra
hals og bort over skulderen.

L/XL: Ca. 310g (2 nøster)
Forkortelser:
lm: luftmaske
m: maske

L/XL: L: Ca. 63 cm fra hals til spiss. B: Ca. 40 cm fra
hals og bort over skulderen.

fm: fastmaske

Heklefasthet: 10 x 10 cm = 21 m x 13 rader.

RstV: Relieffstav på vrangen (bakom)

stv: stavmaske

lm-bue: luftmaske-bue

Oppskrift – Veiledning finnes nederst i oppskriften:
OBS: Nøste hekles utenfra og innover. Ved slutten av første nøste (1) startes det neste nøste (2) på
midten, slik at fargene nå vil gå motsatt.

1. Lag 126 lm. Saml dem til en ring med 1 km. Lav 1 lm, og hekle fm omgangen rundt. Avslutt med
1 km. (=126)
2. Lag 3 lm (som erstatter 1.stv). Hekle 1 stv, 2 lm, og 2 stv i samme m. Hekle 1 stv i de neste 62. I
neste m hekles *2 stv, 2 lm, 2 stv*. Hekle 1 stv i de siste 62 m. Avslutt med 1 km.
3. Lag km bort til lm-mellomrommet. Lag 3 lm (som erstatter 1.stv. Hekle 1 stv, 2 lm, og 2 stv i lmmellomrommet. Hekle 1 stv i de neste 66 m. I lm-mellomrommet hekles *2 stv, 2 lm, 2 stv*
Hekle 1 stv i de siste 66 m. Avslutt med 1 km.
4. Lag km bort til lm-mellomrommet. Lag 3 lm (som erstatter 1.stv). Hekle 1 stv, 2 lm, og 2 stv i
lm-mellomrommet. Hekle *2 stv i mellom de neste 2 stv, hopp over 1 m*. Gjenta *til* i alt 35
ganger. Hekle *2 stv, 2 lm, 2 stv* i lm-mellomrommet. Hekle *2 stv i mellom de neste 2 stv,
hopp over 1 m* Gjenta *til* i alt 35 ganger. Avslutt med 1 km.
5. Lag km bort til lm-mellomrommet. Lag 3 lm (som erstatter 1.stv). Hekle 1 stv, 2 lm, og 2 stv i
lm-mellomrommet. *Hekle 2 stv i mellom 2 stv fra forrige omgang*. Gjenta *til* i alt 37 ganger.
Hekle *2 stv, 2 lm, 2 stv* i lm-mellomrommet. *Hekle 2 stv i mellom 2 stv fra forrige omgang*.
Gjenta *til* i alt 37 ganger. Avslutt med 1 km.
6. Lag km bort til lm-mellomrommet. Lag 3 lm (som erstatter 1.stv). Hekle 1 stv, 2 lm, og 2 stv i
lm-mellomrommet. *Hekle 2 stv i mellom 2 stv fra forrige omgang*. Gjenta *til* i alt 39 ganger.
Hekle *2 stv, 2 lm, 2 stv* i lm-mellomrommet. *Hekle 2 stv i mellom 2 stv fra forrige omgang*.
Gjenta *til* i alt 39 ganger. Avslutt med 1 km.
7. km bort til lm-mellomrommet. Lag 3 lm (som erstatter 1.stv). Hekle 1 stv, 2 lm, og 2 stv i lmmellomrommet. *Hekle 2 stv i mellom 2 stv fra forrige omgang*. Gjenta *til* i alt 41 ganger.
Hekle *2 stv, 2 lm, 2 stv* i lm-mellomrommet. *Hekle 2 stv i mellom 2 stv fra forrige omgang*.
Gjenta *til* i alt 41 ganger. Avslutt med 1 km.
8. Lag km bort til lm-mellomrommet. Lag 3 lm (som erstatter 1.stv). Hekle 1 stv, 2 lm, og 2 stv i
lm-mellomrommet. *Hekle 2 stv i mellom 2 stv fra forrige omgang*. Gjenta *til* i alt 43 ganger.
Hekle *2 stv, 2 lm, 2 stv* i lm-mellomrommet. *Hekle 2 stv i mellom 2 stv fra forrige omgang*.
Gjenta *til* i alt 43 ganger. Avslutt med 1 km.

9. Lag km bort til lm-mellomrommet. Lag 3 lm (som erstatter 1.stv). Hekle 1 stv, 2 lm, og 2 stv i
lm-mellomrommet. Hekle RstV rundt de neste 90 m. Hekle *2 stv, 2 lm, 2 stv* i lmmellomrommet. Hekle RstV rundt de neste 90 m. Avslutt med 1 km.
10. Lag km bort til lm-mellomrommet. Lag 3 lm (som erstatter 1.stv). Hekle 1 stv, 2 lm, og 2 stv i
lm-mellomrommet. Hekle RstV rundt de neste 94 m. Hekle *2 stv, 2 lm, 2 stv* i lmmellomrommet. Hekle RstV rundt de neste 94 m. Avslutt med 1 km.

Størrelse S/M: Gjenta framgangsmåten som omgangene 4-10 i alt 5 ganger. Hekle omgang 4-8 en
gang til, og avslutt med 1 omgang fm. I spissene hekles 3 fm i lm-mellomrommet. Klipp av garnet
og fest endene.

Størrelse L/XL: Gjenta framgangsmåten som omgangene 4-10 i alt 6 ganger. Hekle omgang 4-8 en
gang til, og avslutt med 1 omgang fm. I spissene hekles 3 fm i lm-mellomrommet. Klipp av garnet
og fest endene.

Ønsker du å hekle den større, fortsette bare med mønsteret til du har den ønskede størrelse.

Veiledning:
Omgang 1:

1. Lag 126 lm. Saml dem til en ring med 1 km.
Lag 1 lm, og hekle fm omgangen rundt. Avslutt
med 1 km. (=126)
Omgang 2:

1. Lag 3 lm (som erstatter 1.stv).

2. Hekle 1 stv, 2 lm, og 2 stv i samme m. (Nålen
markerer den masken)

3. Slik.

4. Hekle 1 stv i de neste 62 m.

5. I neste m hekles *2 stv, 2 lm, 2 stv*.

6. Slik.

7. Hekle 1 stv i de siste 62 m. Avslutt med 1 km i
den øverste av de 3 lm som omgangen startet
med.

8. Slik.

Omgang 3:

1. Lag km bort til lm-mellomrommet.

2. Lag 3 lm (som erstatter 1.stv). Hekle 1 stv, 2
lm, og 2 stv i lm-mellomrommet.

3. Hekle 1 stv i de neste 66 m. I lmmellomrommet hekles *2 stv, 2 lm, 2 stv*.

4. Slik.

5. Hekle 1 stv i de siste 66 m. Avslutt med 1 km i
den øverste av de 3 lm som omgangen startet
med.

6. Slik.

Omgang 4:

1. Lag km bort til lm-mellomrommet.

2. Lag 3 lm (som erstatter 1.stv). Hekle 1 stv, 2
lm, og 2 stv i lm-mellomrommet.

3. Hekle 2 stv i mellom de 2 første stv på forrige
rad. Nålen her markerer hvor dine 2 stv skal
hekles.

4. Slik.

5. Hopp over 1 m (2 stv stolper), og hekle *2 stv
i mellom de neste 2 stv, hopp over 1 m over*.

6. Slik.

7. Gjenta *til* i alt 35 ganger.

8. Hekle *2 stv, 2 lm, 2 stv* i lm-mellomrommet.

9. Hekle *2 stv i mellom de neste 2 stv, hopp
over 1 m*.

10. Slik.

11. Gjenta *til* i alt 35 ganger. Avslutt med 1 km i
den øverste av de 3 lm som omgangen startet
med.

12. Slik.

Omgang 5:

1. Lag km bort til lm-mellomrommet.

2. Lag 3 lm (som erstatter 1.stv). Hekle 1 stv, 2
lm, og 2 stv i lm-mellomrommet.

3. *Hekle 2 stv i mellom 2 stv fra forrige
omgang*.

4. Slik.

5. Gjenta *til* i alt 37 ganger.

6. Hekle *2 stv, 2 lm, 2 stv* i lm-mellomrommet.

7. Hekle 2 stv i mellom 2 stv fra forrige omgang*. 8. Slik.

9. Gjenta *til* i alt 37 ganger. Avslutt med 1 km i
den øverste av de 3 lm som omgangen startet
med.

10. Slik.

Omgang 6:

Omgang 7:

Denne omgang er heklet som omgang 5, men med Denne omgang er heklet som omgang 5 og 6, men
39 gjentagelser på hver side i stedet for 37.
med 41 gjentagelser på begge sider.
Omgang 8:

Denne omgang er heklet som omgang 5, 6 og 7,
men med 43 gjentagelser på begge sider.

Omgang 9:

1. Lag km bort til lm-mellomrommet.

2. Lag 3 lm (som erstatter 1.stv). Hekle 1 stv, 2
lm, og 2 stv i lm-mellomrommet.

3. Nå hekles det RstV rundt de neste 90 m. Nålen 4. Slik.
her markerer hvordan du skal ned bakom
masken.

5. Hekle *2 stv, 2 lm, 2 stv* i lm-mellomrommet.

6. Hekle RstV rundt de neste 90 m.

7. Avslutt med 1 km i den øverste av de 3 lm
som omgangen startet med.
Omgang 10:

Denne omgangen hekles som omgang 9, men med
94 RstV i stedet for 90 RstV.
Omgang 11 og frem:

Gjenta nå omgang 4 – 10. Disse omgangene
gjentas som beskrevet i oppskriften.

8. Slik.

