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Ullarætan er kölluð ýmsum nöfnum. Upprunalegt nafn hennar er Bavarian 

Crochet og er hún líklegast ættuð frá Þýskalandi. Hún er einnig kölluð Catherine 

Wheel Stitch Square en það nafn er ekki mjög algengt. Heklbloggarinn Sarah 

London gaf henni nafnið Wool Eater og kom henni þar með aftur á kortið og 

gerði hana vinsæla.  

Ég ákvað að halda nafninu Ullaræta því mér finnst það passa svo skemmtilega 

við þar sem garnið hreinlega hverfur eftir því sem hún stækkar. 

 

 

 

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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Heklið 6 ll, tengið saman í hring með kl. 

1. umf: *5 ll, heklið 4 opna tvst inn í hringinn,  

dragið bandið í gegnum allar 5 lykkjurnar á nálinni  

(1 lítill sthóp gerður), 5 ll, kl inn í hringinn aftur*  

endurtakið frá * að * 3 sinnum. (4 litlir sthóp) 

2. umf: *2 ll, 12 tvst í lykkjuna fyrir ofan litla sthóp  

(sjá skýringar mynd), 2 ll, kl í kl fyrri umf*,  

endurtakið frá * að * 3 sinnum. 

Slítið frá og skiptið um lit. 

3. umf: Stingið nálinni á milli 4. og 5. tvst fyrri umf, *5 ll, gerið 1 aftbr tvst í næstu 4 tvst en 

hafið þá opna, dragið bandið í gegnum allar 5 lykkjurnar á nálinni, 5 ll, kl á milli 8. og 9. tvst 

fyrri umf, 5 ll, gerið 1 aftbr tvst í næstu 8 tvst en hafið þá opna, dragið bandið í gegnum allar 

9 lykkjurnar á nálinni (1 stór sthóp gerður), 5 ll, kl á milli 4. og 5. tvst fyrri umf*, endurtakið 

frá * að * 3 sinnum, lokið umf með kl á milli 4. og 5. tvst þar sem umf byrjaði. 

4. umf: *2 ll, 12 tvst í lykkjuna yfir litla st hóp, 2 ll, kl í kl fyrri umf, 2 ll, 8 tvst í lykkjuna yfir 

stóra st hóp, 2 ll, kl í kl fyrri umf*, endurtakið frá * að* 3 sinnum, lokið umf með kl í kl sem 

var gerð í lok fyrri umf. 

Slítið frá og skiptið um lit. 

 

Endurtakið umferðir 3 og 4 til að stækka Ullarætuna ykkar. Það gefur vonandi augaleið að 

stóru stuðla hópunum fjölgar í hverri umferð en litlu stuðla hóparnir haldast alltaf bara fjórir, 

einn í hverju horni. 

  

Skammstafanir: 
 

tvst = tvöfaldur stuðull 
aftbr = afturbrugðinn 
sthóp = stuðla hópur 



 

 

 

Þegar opinn stuðull er gerður 
sleppir þú því að draga 
bandið í gegnum siðustu 
tvær lykkjurnar eins og er 
vanalega gert. Þannig safnast 
stuðlarnir saman og 
lykkjurnar aukast þar til þeim 
er öllum lokað saman. 
Þessi mynd sýnir 8 opna 
tvöfalda stuðla enn á nálinni. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Hér er búið að draga bandið í 

gegnum allar lykkjurnar og 
þannig loka stuðlinum  

og hekla 1 loflykkju. Þessi 
lykkja telst sem lykkjan yfir 

stuðlahópunum. 

 
 
Þegar þú gerir afturbrugðinn 
stuðul ferðu ekki ofan í 
lykkjuna eins og vanalega  
heldur ferðu á aftur fyrir 
stuðulinn og heklar utan um 
hann. Á ensku kallast þetta 
back post dc. 

 

 

 
 

 

 


