
  

 
 

Hekel-saam-patroon  
Week  11 

 

(SUID-AFRIKAANSE HEKELTERME MET FOTO’S) 
 
Hierdie week hekel ons die tweede ry hlb van jou rand, asook die laaste 25 Oumablokkies-strook. Dis 
die laaste week van rafels, los drade toiings en fraiings. Vir die res van die kombers werk ons aan die 
VK (voorkant).  
 
WEEK 11– PATROON  
Vir die tweede ry van die rand gaan jy slegs op twee plekke verminder. Verminder by die middelpunt 
van SY 2 en SY 4 deur twee hlb saam te hekel. Verminder ook in die middel van SY 3 en SY 4 deur 
twee hlb saam te hekel (hlb2tes) Gebruik dieselfde kleur as RY 1.  
Aan die einde van RY 2 behoort jou steektellings so te lyk:  
SY 1 – 149 hlb  
SY 2 – 266 hlb  
SY 3 – 149 hlb  
SY 4 – 266 hlb  
2 ks op elke hoek 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RY 2 

   

Stap 1: VK. SY 1. Begin met 2 
ks (1ste hlb) in die 2 ks spasie 
van RY1.  

Stap 2: 2 ks, 1 hlb in dieselfde 
spasie. (1ste hoek).  

Stap 3: 1 hlb in elke steek 
daarna tot op hoek.   
 

   
Stap 4: In 2 ks spasie van RY 1 
maak 1 hlb, 2 ks, 1 hlb.  

Stap 5: SY 2 – 1 hlb in elke 
steek daarna tot by middelpunt 
van SY 2.  

Stap 6: Verminder met een 
steek by die middelpunt van 
RY 1 se hlb, deur 2 hlb tesame 
te hekel. (hlb2tes). 

Stap 7: 1hlb in elke steek 
daarna tot op hoek. 1 hlb, 2 ks, 
1 hlb in 2 ks spasie van RY 1. 

Stap 8: Volg dieselfde stappe 
vir SY 3 en 4. Heg SY 4 se hlb 
by die hoek van SY 1.  Heg af. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



JY IS NOU KLAAR MET JOU HUIDIGE HEKELPEN. PAK HOM WEG SODAT JY HOM NIE WEER 
PER ONGELUK GEBRUIK NIE. SKAKEL NOU OOR NA ’n PEN VAN 0,5 mm KLEINER AS JOU 
HUIDIGE GROOTTE.  Bv. VANAF 4 mm na 3,5 mm. 
 
Oumablokkies-strook 
 
Hekel nog 25 Oumablokke en heg met die platglipsteek-metode in ’n strook.   
 
Hekel ’n ry kb slegs aan EEN kant van jou strook. Die kb word met ‘n 3,5 mm gehekel. (Of 0,5 mm 
kleiner as jou vorige pen). Hierdie kant gaan geheg word aan RY 5 van die rand. 
 
Jy gaan 278 kb benodig om dit te heg aan RY 5 van jou rand. Daar is tans 275 steke altesaam op die 
strook (25 Oumablokke x 11 steke per blok). Jy gaan dus moet vermeerder met 3 steke. 
 
Vermeerder met 1kb tussen die volgende blokke:   
6 en 7  
12 en 13  
16 en 17 

  
 
 
Herhaal die proses ook op die Oumastrook wat jy in Week 10 gehekel het. 
 
Ons hekel in WEEK 12 RY 3, 4 en 5 van die rand en heg hierdie stroke aan Sy 2 en SY 4.  


