Oppskrift
Wheel Stitch
Oppskriften beskriver hvordan:
1. Tasken hekles, med heklet bund
2. Tasken hekles, hvis man bruker
Go handmades solide PU lær bunne.
Som er i to størrelser,
31 x 10 cm og 36 x 13 cm

Heklet i Go hand
m
bløtt og høy kval ade Cosy – en vidunderlig
itets bomulls mix
, so
fasongen. 60% Bo
mull/40% Akryl, m holder
50 g/100 m.

Inkl.: Steg for Steg, bilde (66).
Veiledning til for & glidelåslomme.
Modell: Wheel Stitch.
Størrelse: 45 x 10 x H 36 cm.
Heklefasthet: 2 Wheel Stitch mønstre/10 cm.
Heklefasthet: 16 hst/10 cm.
Heklenål: 4,0 - 4,5 mm.
Garn: 350 g.

Go Handmades filt - et rikt
ig godt valg
som for til heklede vesker.
Foret gir
en spesiell finish, en ekstrav
agant look
og gjør at vesken holder sin
fasong.

kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2019
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GREIT Å VITE
OM OPPSKRIFTEN

FORKORTELSER
OG FORKLARINGER

m
maske
lm
luftmaske.
fm
fastmaske.
kjm
kjede maske.
hst
halv stav
dbst
dobbelstav.
slm
snu luftmaske.
x	Tallet etter x viser hvor mange
ganger det skal gjentas.
Hopp over. hopp over x antall masker.
klynge	dbst hvor du venter med siste
gjennomtrekk av tråd til siste
dbst
Ned-/opp den retning hjulet vender på
ad gående	diagrammet, slik det er omvendt når man sitter og hekler.
*...*	Det som står mellom disse
tegnene, gjentas gjennom hele
omgangen/raden.
(..)	På slutten av omgangen/
raden angir det totale antallet
masker.
	For vesken med fast bunn
angis antall masker for de
2 veske størrelsene.
Den store størrelsen står i
parentes.
Størrelser:
liten veske (stor veske).
	Står dette til sist er det det
totale antall masker for raden.

Nål, størrelse og fasthet

Dette mønsteret skal hekles med løs heklefasthet
for å få den rette effekten.
Vær obs på at den ferdige vesken kan bli et par
centimeter mindre eller større avhengig av din
heklefasthet.
Hvis en ikke er fortrolig med heklefastheten
i denne oppskriften, anbefaler vi å bruke sitt
målebånd flittig.
Heklenål: 4,0 - 4,5 cm
Heklefasthet:
2 Wheel Stitch mønstre/10 cm.
16 hst/10 cm.
Vær oppmerksom på at det står viktig info,
gode råd og anbefalinger i starten av de ulike
avsnittene.
Diagrammet leses nedenfra og opp, samt at det
leses i ett - det vil si at den siden en slutter på,
starter en neste rekke på.

Foer i tasken

Vi har valgt å ha for i alle veskene i vår kolleksjon. Et vakkert for tilfører den ekstra finishen,
det ekstravagante utseende og den luksuriøse
følelsen av kvalitet. Foret har også en viktig funksjon, det gjør at vesken holder fasongen.

!

Håndtak og annet tilbehør til vesken din

I Go handmade’s store kolleksjon av tilbehør til
vesker finner du alt som skal til for at gi vesken
den siste finishen – hanker, reimer, stoff, knapper
m.m.
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Oppskrift på Wheel Stitch
med fast bunn,
se side 15 - 17.

WHEEL STITCH
Str.: 45 x 10 x H 36 cm

Sidestykke 1
Start med at hekle en fundamentkjede med 74 lm.
1.)
2. - 4.)

Første fm hekles i 2. m fra nålen, deretter hekles det 72 fm til (foto 1).
Avslutt med 1 slm. (73)
*73 fm, 1 slm* (foto 2), Gjentas for rekke 3 og 4. (73)

2

1

Nå startes selve Wheel Stitch mønsteret (se diagrammet på side 2).
5.)
♦ Start med et halvt hjul i nedadgående retning fra fm i forrige rekke:
	Hekle først 1 fm i 2. m fra nålen, *hopp over de neste 3 m (foto 3) og hekle
den 1. dbst i 4. m (foto 4 - 8), lag 8 dbst til i samme m (også skrevet som 9 dbst klynger),
hopp over de neste 3 m og hekle 1 fm i den 4. m. (foto 9 - 10)*.
Første halve hjul er ferdig.
Gjenta det mellom ** ytterligere 8 ganger, så det totalt er 9 halve hjul. (91)
Avslutt med 4 slm.
Foto veiledning 3 - 10.
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♠ Start med et kvart hjul i oppadgående retning fra forrige rekke:
Består av 4 dbst klynge, som skal hekles i 1., 2., 3. og 4. m (foto 11 - 17),
deretter 4 lm (foto 18), 1 fm i neste m, 4 lm.
	De hekles et halvt hjul med *9 dbst klynger (bilde 19), de hekles i 6., 7., 8., 9., fm,
1., 2., 3. og 4. m (foto 20 - 21) fra forrige rekke, 4 lm, 1 fm i neste m (foto 22 - 23), 4 lm.*
Gjenta det mellom ** ytterligere 7 ganger.
Avslutt rekken med et kvart hjul bestående av 5 dbst klynger, hekles i 6., 7., 8., 9. m
og fm (foto 24 - 27). (91)
Der er totalt 1 kvart hjul, 8 halve hjul og 1 kvart hjul.
Avslutt med 4 slm.
Foto veiledning 11 - 27.
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♥ Start med et kvart hjul i nedadgåenderetning fra forrige rekke:
Består av 4 dbst klynger, hekles i 1. m, 1 fm i fm fra forrige rekke (foto 28 - 29).
Der hekles et halvt hjul med *9 dbst klynger i midten av forrige hjul (foto 30),
avsluttes med 1 fm i fm fra forrige rekke (foto 31).*
Gjenta det mellom ** ytterligere 7 ganger.
Avslutt rekken med et kvart hjul bestående av 5 dbst klynger, i den siste m (foto 32). (91)
Der er i alt 1 kvart hjul og 8 halve hjul og 1 kvart hjul på rekken.
Avslutt med 1 slm.

Foto veiledning 28 - 32.
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8.
♣ Start med et halvt hjul i oppadgåenderetning fra forrige rekke:
	Hekle først 1 fm i 2. m fra nålen (foto 33), *deretter 4 lm (foto 34), 9 dbst klynger
i de neste 9 m (foto 35 - 36), 4 lm, avslutt hjulet med 1 fm (foto 37 - 38)*.
Gjenta det mellom ** ytterligere 8 ganger, så det totalt er 9 halve hjul. (91)
Ved enden av rekken hekle 1 fm i midterste dbst (foto 39 - 40).
Avslutt med 1 slm.
Foto veiledning 33 - 40.
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9.)
♦ Start med et halvt hjul i nedadgående retning fra forrige rekke:
	Hekle først 1 fm i 2. m fra nålen, *hopp over lm kjeden, 9 dbst klynger i midten
av forrige hjul, avslutt med 1 fm i fm fra forrige rekke.*
Gjenta det mellom ** ytterligere 8 ganger, så det er totalt 9 halve hjul. (91)
Avslutt med 4 slm.

10

10. - 24.)

Er en gjentagelse av 6., 7., 8., og 9. rekke.

Rekke:
5 - 9 - 13 - 17 - 21:
6 - 10 - 14 - 18 - 22:
7 - 11 - 15 - 19 - 23:
8 - 12 - 16 - 20 - 24:

♦ (et halvt hjul i nedadgående retning)
♠ (et kvart hjul i oppadgående retning)
♥ (et kvart hjul i nedadgående retning)
♣ (et halvt hjul i oppadgående retning)

Første sidestykke er ferdig.
NB.
Avslutt og la det være igjen ca. 150 cm tråd til sammensying.

Bunnen i hst
Bunnen hekles direkte på sidestykke 1.
Målet på bunden skal være ca. B 45 x H 10 cm med heklefasthet på 16 m på 10 cm.
NB.
Sidestykket skal snus så det har retten mot deg - er du i tvil så skal start tråden henge i det nederste
venstre hjørne.
Det er ikke så viktig om der hekles 11 eller 12 rekker, men derimot at høyden passer med
2 ganger mønsteret.
1.)

Start i fm etter det første halve hjulet (foto 41).
Trekk tråden gjennom fm, og lav ytterligere 2 lm for høyden.
Hekle 1 hst i fm (foto 42),
*4 hst om lm buen, 1 hst i midten av hjulet,
4 hst om lm buen, 1 hst i fm* (foto 43 - 47).
Gjenta det mellom ** ytterligere 6 ganger (foto 48). (71)
Avslutt med 2 slm (foto 49).

2.)	1 hst i hver m. (71)
Avslutt med 2 slm.
Gjenta rekke 2 til høyden passer med x 2 av mønsteret ca. 11 - 12 rekker.
NB.
Avslutt og la det være igjen ca. 150 cm tråd til sammensying.
Foto veiledning 41 - 50.
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Sidestykke 2
Sidestykket skal hekles direkte på bunn stykket med 1 fm i hver hst fra forrige rekke.
Sidestykket skal være bredere en bunn stykket, så det skal legges til 10 lm på hver side av bunden.
NB.
Hvis starten er litt mer end 45 cm gjør det ikke så meget, det kan rettes opp ved sammensyingen.
Men det er viktig at en får rettet inn etterfølgende så det blir 45 cm.
1.)	Start med at hekle 10 lm (foto 51). Nå hekles den 1. fm i første hst på bunnen,
deretter hekles der 70 fm til (foto 52) og til slutt 10 lm (foto 53). (91)
Avslutt med 1 slm.
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Nå startes mønsteret igjen.
Start med et halvt hjul i nedadgående retning, på fm og lm fra forrige rekke.
2.)	Hekle først 1 fm i 2. lm fra nålen, *hopp over de neste 4 lm, 9 dbst klynger i neste lm,
hopp over de neste 4 lm, 1 fm i den neste lm*
Gjenta det mellom ** ytterligere 8 ganger. (91)
Avslutt med 4 slm.
De neste 19 rekker er Gjentagelse av 6., 7., 8., og 9. rekke som ble heklet sidestykke 1.
NB.
Rekke 21:
Der anbefales at de 4 lm i denne rekken hekles litt strammere, eller at en bare hekler 3 lm
for en visuelt penere avslutning til overgang til fm, samt å holde målet.
Rekke:
6 - 10 - 14 - 18:
3 - 7 - 11 - 15 - 19:
4 - 8 - 12 - 16 - 20:
5 - 9 - 13 - 17 - #21:

22.)

♦
♠
♥
♣

(et halvt hjul i nedadgående retning)
(et kvart hjul i oppadgående retning)
(et kvart hjul i nedadgående retning)
(et halvt hjul i oppadgående retning)

Sidestykket avsluttes med 4 rekker fm:
1 fm i 1. fm, (foto 54), *3 fm om lm buen (foto 55), 1 fm i midten av hjulet,
3 fm om lm buen, 1 fm i fm (foto 56)*.
Gjenta det mellom ** ytterligere 9 ganger. (73)
Avslutt med 1 slm.
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Midten

23. - 25.) 73 fm. (73)
Avslutt med 1 slm.
Vesken er klar til sy sidene sammen og montering av diverse, for (side 18 - 19), glidelås, reimer osv.

WHEEL STITCH MED FAST BUNN
Str.: 31 x 10 cm (36 x 13 cm)
I prinsippet er det veldig enkelt å hekle fra Go Handmade’s faste bunner.
Der skal hekles 2 fm i hvert hul, og 4 fm i et hull i hvert hjørne.

Bunnen
Start med 1 fm ved hull nr. 12 (14) fra venstre på den lange siden av bunnen (foto 57).
Det hekles nå 2 fm i de neste 10 (12) hullene. Hekle 4 fm i hjørnehullet. 2 fm i de neste 5 (7) hullene,
4 fm i hjørnehullet, 2 fm i de neste 22 (26) hullene, 4 fm i hjørnehullet, 2 fm i de neste 5 (7) hullene,
4 fm i hjørnehullet, 2 fm i de neste 11 (13) hullene, Avslutt med 1 fm i starthullet.
Hekle 1 kjm (trekk kjm stram). (125 (144) )
Marker de midterste maskene på alle 4 sider og i midten av hvert hjørne med markører
(se de røde pilene).
Fordel deretter 24 (32) markører som på bildet (foto 57 - 58).

start

57		

Str: 31 x 10 cm
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start

58		

Str: 36 x 13 cm

Det er avmerket alle de steder som skal brukes til at feste mønsteret på bunden - med fm og midten
av hvert hjul. Nå startes Wheel Stitch mønsteret.

NB.
Vær oppmerksom på at det arbeides både på innsiden og utsiden.

		
Der hekles videre fra bunden i omganger.

I denne vesken er det går mønsteret opp i 16 (20) ganger rundt.
Fremgangsmåten på selve mønstret er den samme, som diagrammet på side 2.
1.)

Fortsett fra starthullet.
Hekle 1 lm.
*Hekle 9 dbst klynger i m ved den neste markøren, 1 fm i den neste markøren*.
Gjenta det mellom ** ytterligere 15 (19) ganger, så det totalt er 16 (20) halve hjul.
Det siste halve hjulet lukkes med 1 kjm i den første lm. (144 (180) )

NB.
Vær oppmerksom på at starten på annenhver omgang forskyves med 4 kjm.
2.)	
◊◊ Arbeides fra innsiden, så husk å ta høyde for at det arbeides opp og ikke flatt.
	Hekle 1 kjm i 3. maskeledd i de første 4 dbst fra forrige rekke (foto 59),
1 fm i 5. dbst fra forrige rekke (foto 60),
*4 lm, 9 dbst klynger, 4 lm, 1 fm i 5. dbst fra forrige rekke*.
Gjenta det mellom ** ytterligere 15 (19) ganger, så det er totalt 16 (20) halve hjul.
Siste fm erstattes med 1 kjm i 1. lm. (144 (180) )
Avslutt med 1 slm.
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3. maskeled

5. dbst

59

60

NB.
Husk de siste 4 dbst skal hekles i dbst fra forrige rekke, ikke i kjm.
3.)

◊◊◊ Arbeides fra ytterside.
*Hekle 9 dbst ut fra midten av hjulet fra forrige rekke, 1 fm i fm fra forrige rekke*.
Gjenta det mellom ** ytterligere 15 (19) ganger, så det er totalt 16 (20) halve hjul.
Siste fm erstattes med 1 kjm i første lm. (144 (180) )
Avslutt med 1 slm.
Rekke 2 og 3 Gjentas til det er i alt 20 rekker av mønstret.
Rekker:
4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20:
5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19:		

◊◊
◊◊◊

De siste 4 rekkene i fm.
21.)

1 fm i 1. fm, *3 fm om lm buen, 1 fm i midten av hjulet,
3 fm om lm buen, 1 fm i fm*.
Gjenta det mellom ** ytterligere 16 (20) ganger.
Avslutt omgangen med 1 kjm i lm. (128 (160) )
Avslutt med 1 slm

22.)

1 fm i hver fm fra forrige rekke, avslutt omgangen med 1 kjm i lm. (128 (160) )
Gjenta rekke 22 ytterligere 2 ganger, så det er totalt 4 rekker fm.

Vesken er klar til montering av diverse, for (side 18 - 19), glidelås, reime osv.
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Universelle syveiledninger veske for og glidelåse
Les alltid gjennom hele beskrivelsen før du starter
– den inneholder detaljer som er viktig for helhetsforståelsen.

For til veske:
1. Legg vesken på foret og tegn omrisset av den med kritt eller
f. eks blyant. Klipp rundt den tegnede streken – klipp to like
stykker, slik at du har to stykker/sider, som er like store. Merk;
Dersom vesken skal ha et bunnstykke så må dette legges til på
høyden.
2. Sy de tre sidene sammen med attersting. Dersom vesken din
skal ha et bunnstykke, et ‘’flatt’’ stykke i bunnen, skal dette
legges til i høyden på stoffet før du klipper. Det kan være en
fordel å avvente å klippe den endelige høyden på foret inntil
bunnstykket er ferdig sydd sammen.
3. Bunnstykke lages på følgende måte; legg det sammensydde
stoffet på et bord (Bilde 61), ved hvert av de to sammensydde
hjørnene ’’trekkes’’ stoffet fra hjørnet – nå kan en se at det blir
en ‘’flate’’ og en ’’trekant’’ i stoffet (Bilde 62). Trekanten sys
det antall centimeter inne (på stoffet) som du ønsker bunnstykket skal være. Når du har sydd begge hjørnenes trekant, har
du ditt bunnstykke (Bilde 63).
4. Når man har sydd bunnen, er det fornuftig å ta hele stoffstykket og legge inn i vesken, la stoffet følge veskens høyde og
klipp av i den høyden hvor en ønsker at foret skal gå til. En
kan eventuelt beregne stoff til en brettekant, dette vil gi en fin
overgang inne i vesken. Sy foret på med usynlige sting.

61

62

63
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Lomme med glidelås i vesken:
5. En lomme lages av to stykker (lik størrelse) stoff som er sydd
sammen på tre kanter.
6. Vrangsiden av glidelåsen sys på det ene stoffstykkets rettside.
Ta så det andre stoffstykket og brett kanten – slik at de to stoffstykkene ligger med rettsiden mot hverandre og er like store.
Nå er lommen ferdig.

Montering av glidelåslomme
på foret i vesken:
7. Plasser lommen der du ønsker å ha den, sett den fast i foret
med knappenåler, tegn så en strek der hvor du ønsker at
åpningen på glidelåsen skal være. Man kan gjerne ha en
kortere åpning enn lengden på glidelåsen, det ekstra stykket
på glidelåsen vil da være inne i lommen.
8. Klipp opp stoffet hvor glidelåsens åpning er markert. Klipp
i tillegg to små hakk på ca. en halv cm fra hver ende (i det
åpningen hvor glidelåsen skal sitte) – dette er for å få en pent
montert glidelås.

64

9. Fold de små ‘’hakkene’’ inn på baksiden (Bilde 64).
10. Legg lommen med glidelåsen åpen, på undersiden av vesken
slik at den passer med åpningen stoffet. Sy fast med attersting
(Bilde 65 - 66).
Du har nå laget for med en glidelåslomme.
Sy foret til vesken med usynlige sting.

65

66
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Go handmade samling er utviklet og håndlaget av
eksperthendene - lidenskapelige heklere som elsker deres
håndverk.

Heklenål størrelse & tetthet
Wheel Stitch veske er heklet slik at de har en middels
tetthet i stingene som passer perfekt.
Alle hekler forskjellig, noen bruker heklenål størrelse
2,0 mm og får samme resultat og kvalitet på arbeidet
som en annen som brukte heklenål størrelse 4,0 mm.
Dette vet vi fra laget med heklere som deltar i heklingen.
Nøkkelen til å hekle en spesifikk størrelse handler om
hekle stil, hender og erfaring mer enn størrelsen på
heklenålen. Vi anbefaler derfor å bruke en heklenål fra
4,0 - 4,5 mm.

I Go handmades
store kollektion av
tilbehør til vesker,
finner du alt til vesken
finish – hanker, reimme,
stoff, knapper
osv.
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