Løper nr 2 Heklet løper med inspirasjon fra gamle mønster heklet i cotton 8/4 i
filethekling
Denne gangen trengte jeg selv en ny duk til min spisestue. Kom i den forbindelse over et garn
fra Hobbi som jeg måtte teste. Garnet ble bestilt på nettbutikk. Ble ikke skuffet når jeg fikk
garnet hjem.
Her et bilde av de løperen og dere kan her se hvordan størrelsen og mønsteret kommer frem:

Garnet jeg benyttet var Black Friday cotton 8/4 fra nettbutikken Hobbii. Det gikk med 7
nøster til løperen. Jeg jeg brukte heklenål nr. 3,00. Duken målte 195 x 38 cm.
Selve heklingen:

Her er heklingen basert på filethekling. Dette betyr at enten er det er hull hvor det hekles kun
to luftmasker mellom to staver, eller hullet fylles inn med to staver. Det hekles frem og
tilbake og mønsteret er like pent på bakside og forsiden. I mellom disse hekles det en stav.
Mønsteret går i bredden opp i 32 ruter pluss en tom rute i slutten som til sammen blir 33 ruter.
Slik ser det det mønsteret ut nå jeg tegnet dette i Excel:

Dette mønsteret gjentas 5 ganger. Det er ikke noe i veien å hekle løperen lengre eller kortere.
Det er bare å telle hele tiden hvor mange ruter som er tomme (to luftmasker), og hvor mange
ruter som skal fylles med to staver. Jeg la opp 136 luftmasker.
Første rad og andre rad: Startet jeg i med å hekle 8 luftmasker og hekle en stav i neste
luftmaske. Der etter to luftmasker, hopp over to luftmasker og en stav i neste luftmaske.
Heklet 45 ruter.
Tredje rad: Heklet først 4 tomme ruter, 1 fylt rute, 5 tomme ruter og fulgte tegninger videre.
Slik fortsatte heklingen.
Her kan dere se bilder etter noen rader:

Her er løperen før kant rundt:

Kant rundt: Heklet en runde med fastmaske. Pp langsidene heklet jeg 2 fastmasker i hver
luftmaskebue. På kortsidene heklet jeg 3 luftmasker i hver luftmaskebue. I hver kant heklet
jeg 2 luftmasker.

Passer samtidig på å hekle inn de løse trådene, slik at det ikke blir noen å feste til slutt.

Her er et bilde av den ferdige duken:

