
Hekluð Krukka #1 

Elín Guðrúnardóttir 

Handverkskúnst – handverkskunst@gmail.com  

 

 Í þessari uppskrift nota ég heklugarn nr. 10 og heklunál nr. 2. 

 Það er vert að taka fram að þessi uppskrift passar líklegast ekki fullkomnlega fyrir allar krukkur 

þar sem þær eru mismunandi að stærð - og við heklum mismunandi laust og fast.  

 Það er hins vegar ekkert mál að prufa sig áfram, sérstaklega ekki ef þið gerið fleiri en eina krukku.  

 Ef þið lendið í veseni hikið þá ekki við að hafa samband handverkskunst@gmail.com 
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Þessa uppskrift má hvorki fjölfalda né dreifa. 

Botninn: 

Heklið 20 ll, tengið í hring með kl í 1. ll. 

 

1. umf: 3 ll (telst sem 1 st), gerið 34 st inn í hringinn, lokið umf með kl í 3. ll. (35 st)  

 

2. umf: 3 ll (telst sem 1 st), 1 st í næstu 2 st, 2 st í næsta st, *1 st í næstu 3 st, 2 st í næsta st* endurtakið 

frá * til * út umf, það er ekki hægt að klára þetta út alla umf og því endar þessi umf á 1 st í næstu 2 st, 2 

st í seinasta st, lokið umf með kl í 3. ll. (44 st)  

 

3. umf: 3 ll (telst sem 1 st), 1 st í næstu 2 st, 2 st í næsta st, *1 st í næstu 3 st, 2 st í næsta st* endurtakið 

frá * til * út umf, lokið umf með kl í 3. ll. (55 st)  

 

Endurtakið 2. og 3. umferð þar til botninn er kominn í rétta stærð. 

 

ATH. til þess að mynstrið gangi upp verður stuðlafjöldinn í seinustu umferðinni af botninum að vera 

deilanleg með 4. Þið verðið að reikna það út sjálfar hversu mörgum stuðlum þið bætið við í þessari 

umferð. 

 

ATH. Botninn á heklinu á ekki að vera jafnstór né stærri en botninn á krukkunni. 
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Þessa uppskrift má hvorki fjölfalda né dreifa. 

Mynstrið: 

5. umf: 3 ll (telst sem 1 st), 1 st í sömu lykkju, 2 ll (kallast ll bil), 2 st einnig í sömu lykkju, *hoppið yfir 3 st, 

í 4. st frá nálinni gerið þið 2 st, 2 ll, 2 st*, endurtakið frá * til * út umferðina, lokið umf með kl í 3. ll. 

6. umf: Færið ykkur yfir í næsta ll bil með kl, 3 ll (telst sem 1 st), 1 st, 2 ll, 2 st í sama ll bil, *1 ll, hoppið yfir 

í næsta ll bil, 2 st, 2 ll, 2 st* endurtakið frá * til * út umf, lokið umf með kl í 3. ll. 

Endurtakið 6 umf þar til heklaði hólkurinn er orðinn það langur að hann nær næstum upp í topp. 

ATH. Ég vil hafa heklið þröngt utan um krukkuna og því hekla ég ekki alveg upp í topp  

heldur það langt að ég geti togað hólkinn upp í topp. 

  

 

Þegar þið eruð sátt með lengdina á hólkinum byrjið þið á 7. umf. 
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Þessa uppskrift má hvorki fjölfalda né dreifa. 

Krukkunni lokað: 

Þið getið annað hvort lokað krukkunni undir skrúfganginum eða heklað yfir skrúfganginn. Ég hekla yfir 

skrúfganginn á stærri krukkum en ekki á þeim minni, það gæti skapað eldhættu. 

7. umf: Færið ykkur yfir í næsta ll bil með kl, 3 ll (telst sem 1 st), 1 st, 2 ll, 2 st í sama ll bil, *hoppið yfir í 

næsta ll bil, 2 st, 2 ll, 2 st* endurtakið frá * til * út umf, lokið með kl í 3. ll. 

8. umf: Færið ykkur yfir í næsta ll bil með kl, 3 ll (telst sem 1 st), 3 st í sama ll bil, gerið 4 st í hvert ll bil út 

umf, lokið umf með kl í 3. ll. (68 st) 

ATH. Þar sem við erum farin að þrengja hólkinn utan um krukkuna verðið þið að setja hólkinn  

utan um krukkuna áður en 8. umf er lokað. Annars mun þetta ekki komast utan um hana. 
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Þessa uppskrift má hvorki fjölfalda né dreifa. 

Ef þið ætlið að hekla yfir skrúfganginn hoppið þá yfir 9. og 10. umferð og klárið uppskriftina. Ef þið ætlið 

að hekla upp að skrúfgangi þá hættið þið eftir 10. umferð. 

9. umf: 2 ll (telst sem 1 hst), 1 hst í hvern st fyrri umf, lokið umf með kl. í 2. ll. 

10. umf: 1 ll, 1 fp í sömu lykkju, 1 fp í næstu 3 hst, 2 fp saman, *1 fp í næstu 4 hst, 2 fp saman*, 

endurtakið frá * til * út umferðina, lokið umf með kl í 1. fp 

 

11. umf: 3 ll (telst sem 1 st), heklið 2 st saman, *2 st, heklið 2 st saman* umf endar á 1 st og er lokað með 

kl í 3. ll. (51 st) 

12. umf: 3 ll (telst sem 1 st), st í hvern st út umf, lokið umf með kl í 3. ll. (51 st) 

 

Endurtakið 12. umf þar til þið eruð samsíða brúninni á krukkunni, það er betra að vera rétt fyrir neðan 

hana frekar en að fara yfir hana. 

13. umf: 1 ll, 1 fp í sömu lykkju, 1 fp í næstu 3 st, 2 fp saman, *1 fp í næstu 4 st, 2 fp saman*, endurtakið 

frá * til * út umferðina, lokið umf með kl í 1. fp. 

Þá ætti hólkurinn að vera fastur á krukkunni. 

 

Slítið, gangið frá endum og njótið krukkunnar ykkar  


