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Horna á milli 
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Líkt og nafnið á mynstrinu gefur til kynna er það 

heklað horna á milli. Byrjað er á einu horni og 

hekluð útaukning fram og til baka þar til æskilegri 

breidd er náð. Ef stykkið á að vera ferningur er 

strax farið í að hekla úrtöku. Ef stykkið á að vera 

ferhyrningur þá er hekluð lenging þar til æskilegri 

lengd er náð og svo farið í úrtöku.  

 

 

Skammstafanir og merkingar 

L – lykkja LL – loftlykkja KL – keðjulykkja ST - stuðull 

 

(svigar) – sá texti sem er innan sviga eru ábendingar frá höfundi. 

[hornklofar] – taka saman þau spor sem hekla skal í sömu lykkju. 

*stjörnur* - taka saman þau spor sem skal endurtaka. 

 

Fitjið upp 6 LL 

1. umf: Heklið 1 ST í 4. L frá nálinni (þessar 3 LL sem sleppt er í 

byrjun kallast héðan af LL-bogi, gott er að merkja þennan stað 

með prjónamerki), heklið 1 ST í næstu 2 L. (1 kassi gerður). 

Útaukning: 

2. umf: Heklið 6 LL, 1 ST í 4. L frá nálinni (annar LL-bogi gerður), 

heklið 1 ST í næstu 2 L, snúið stykkinu svo ranga fyrri umferðar 

snúi að ykkur (sjá mynd), tengið kassana saman með KL í LL-boga, 

heklið [3 LL, 3 ST] í LL-bogann. (2 kassar gerðir). 

3. umf: Heklið 6 LL, 1 ST í 4. L frá nálinni, 1 ST í næstu 2 L, snúið 

stykkinu, *tengið kassana saman með KL í LL-boga, heklið [3 LL, 3 

ST] í LL-bogann*, endurtakið frá * að * út umferðina. (Fjölgað um 1 kassa).  

Endurtakið 3. umferð þar til stykkið hefur náð æskilegri breidd. Ef gera á ferning er farið beint í 

úrtöku. Annars er farið í að lengja stykkið. 

Lenging: 
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4. umf: Snúið stykkinu, færið ykkur yfir í næsta LL-boga með KL (hér eru KL notaðar til þess að 

færa sig frá einum stað yfir á annan í stykkinu, ef þetta væri ekki gert myndi stykkið togast til), 

[3 LL, 3 ST] LL-bogann, *tengið kassana saman með KL í LL-boga, heklið [3 LL, 3 ST] í LL-bogann*, 

endurtakið frá * að * út umferð líkt og í fyrri umferðum. (Kassafjöldi helst sá sami). 

5. umf: Heklið 6 LL, 1 ST í 4. L frá nálinni, 1 ST í næstu 2 L, snúið stykkinu, *tengið saman 

kassana með KL í LL boga, heklið [3 LL, 3 ST] í LL-bogann*, endurtakið frá * að * út umferðina. 

(Kassafjöldi helst sá sami). 

Endurtakið þessar tvær umferðir þar til stykkið er orðið nógu langt. 

Úrtaka:  

6. umf: Snúið stykkinu, færið ykkur yfir í næsta LL boga með KL, heklið [3 LL, 3 ST] í LL-bogann, 

*tengið kassana saman með KL í næsta LL-boga, heklið [3 LL, 3 ST] í LL-bogann*, endurtakið frá 

* að * þar til 1 kassi er eftir, honum er sleppt. (Fækkað um 1 kassa). 

Endurtakið 6. umferð þar til aðeins 1 kassi er eftir. 

Gangið frá endum og njótið vel  
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Þessi mynd er tekin af netinu og breytt til þess að passa efninu. 
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