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Skammstafanir: 
Sleppa (sl.) 
Lykkja (L) 

Loflykkja (LL) 
Keðjulykkja (KL) 

Stuðull (ST) 

Uppskriftin: 

Fitjið upp margfeldið af 36, bætið svo við 7 L. 
 
Ath: Teppið  styttist um 1/5 eftir  að byrjað er að hekla svo 
hafið upphafslykkjurnar aðeins lengri en teppið á að vera. 
 
1. umf: Heklið 1 ST í fjórðu LL frá nálinni (þessar 3 LL sem 
sleppt er teljast sem 1 ST), 1 ST í næstu 2 L, *[sl. næstu 2 L, 
KL í næstu L, 3 LL, 1 ST í næstu 3 L] x 3, [3 LL, KL í næstu L, sl. 
2 L, 1 ST í næstu 3 L] x 3*, endurtakið frá * að * þar til 1 L, í 
hana er heklaður 1 ST. Snúið við. 

 

Ath: Héðan í frá er aðeins heklað í aftari hluta lykkjunnar (sjá skýringarmynd) 
 

 

 
2. umf: Heklið 3 LL (telst sem 1 ST), *[1 ST í næstu 3 L, sl. KL fyrri umf, sl. 2 L, KL í þriðju LL 
fyrri umf, 3 LL] x 3, [1 ST í næstu 3 L, 3 LL, KL í næstu LL, sl. 2 L, sl. KL fyrri umf] x 3 *, 
endurtakið frá * til * þar til 4 L eru eftir, 1 ST næstu 3 L, 1 ST í þriðju LL af þeim þrem sem 
gerðar voru í byrjun fyrri umf. Snúið við. 
 
Endurtakið 2. umferð þar til teppið er orðið nógu langt. 
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