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Athugaðu að uppskriftirnar okkar eru verndaðar af höfundarréttarlögum  

og má því hvorki áframsenda þær né dreifa á neinn hátt.  

Ég bið þig því að virða þetta svo við getum haldið áfram okkar hugmyndavinnu. 
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Í þessu skjali er að finna uppskriftir að þrem heklmynstrum  

sem ég hef notað til þess að hekla tuskur.  

 

 

 Mynstrin eiga það öll sameiginlegt að vera einföld en gefa fallega áferð. 

 Ekki er gefin upp ákveðin tala af loftlykkjum í uppskriftunum því hver og einn heklari 

verður að finna út réttan lykkjufjölda fyrir sig. Lykkjufjöldinn ákvarðast af því hvaða 

garn er notað, heklfestu og stærð á tusku. 

 Notið bómullargarn í tuskurnar. Passið að nota bómullargarn sem má þvo á 60°c. 

 Því grófara garn sem er notað því fljótlegra er að hekla tuskuna. 

 Tuskurnar sem ég heklaði eru 22x22 cm á stærð. 

 Öll mynstrin eru hekluð fram og til baka. 

 Ef þig vantar frekari aðstoð hafðu þá samband við mig elin@handverkskunst.is  
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Ath: Þetta mynstur er mjög þétt í sér notið 

því stærri heklunál en þið mynduð venjulega 

nota. 

  

Fitjið upp margfeldið af 3. 

 

1. umf: 1 HST í 3. LL frá nálinni, 1 ST í sömu 

lykkju, *sl. 2 LL, [ 1 FP, 1 HST, 1 ST] í 3. LL frá 

nálinni*, endurtakið frá * að * þar til 3 

lykkjur eru eftir, sl. 2 LL, 1 FP í síðustu 

lykkjuna. 

 

2. umf: 1 LL,  [1 HST, 1 ST] í fyrstu lykkjuna 

(eða síðasta FP fyrri umf), * sl. 2 lykkjum, [1 

FP, 1 HST, 1 ST] í FP fyrri umf*, endurtakið 

frá * að * út umf, lokið umf með FP í  fyrstu LL síðustu umf.  

 

Endurtakið 2. umferð þar til stykkið er orðið nógu langt. 
 

 

Fitjið upp margfeldið af 3. 

1. umf: 1 FP í 3. LL frá nálinni, 1 LL, 1 ST í 

sömu lykkju og FP, sl. 2 LL, *[1 FP, 1 LL, 1 ST] 

í næstu lykkju, sl. 2 LL*, endurtakið frá * að 

*  þar til 3 lykkjur eru eftir, sl. 2 LL, 1 FP í 

síðustu lykkjuna. 

 

2. umf: 1 LL, *[1 FP, 1 LL, 1 ST] í ll-bil fyrri 

umf*, endurtakið frá * að *  út umf, lokið 

umf með fp í  síðustu LL fyrri umf. 

 

Endurtakið 2. umferð þar til stykkið er orðið 

nógu langt. 
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Eins og þetta er einfalt mynstur að hekla þá reyndist mér afskaplega erfitt að skrifa 

uppskriftina upp. Ég er ekki alveg viss hvort hún sé yfir höfðuð skiljanleg. Því er þessi 

uppskrift í máli og myndum. Vona að þið getið nýtt ykkur teikninguna ef textinn er með öllu 

illskiljanlegur. 

Ath: Þetta mynstur er mjög laust í sér notið 

því minni heklunál en þið mynduð venjulega 

nota. 

Fitjið upp margfeldið af 2. 

 

Sérstakt spor: Stuðla þyrping (STÞ) 

Heklið 1 opinn stuðul (OST), sl. 1 lykkju, 1 

OST í næstu lykkju = STÞ. Heklið 1 OST í 

sömu lykkju og fyrri OST, sl. 1 lykkju, 1 OST í 

næstu lykkju = STÞ 

Í næstu umferð eru OST heklaðir í toppinn á 

STÞ fyrri umferðar. 

 

 

1. umf: Sl. fyrstu 2 LL, *1 STÞ, 1 LL*, endurtakið frá * að * út umf þar til 1 lykkja er eftir, 1 ST í 

síðustu lykkju umf. 

 

2. umf: 3 LL, *1 STÞ, 1 LL*, endurtakið frá * að * út umf þar til heklað hefur verið í alla STÞ, 1 

ST í síðustu LL fyrri umf. 

 

Endurtakið 2. umferð þar til stykkið er orðið nógu langt. 
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