
  

 
 

Hekel-saam-patroon  
Week  12 

 

(SUID-AFRIKAANSE HEKELTERME MET FOTO’S) 
 
Die tweede laaste week van ons kombers, hierdie week hekel ons drie ouma-rye en heg die 
oumablokke. Neem asb. kennis van die volgende: In Week 11 het ons ‘n klein berekeningsfout gemaak 
in SY 1 en SY 3. Daar moes met 1 h lb verminder word om ’n totaal van 149 hlb te kry. Indien jy reeds 
jou 150 hlb gemaak het gaan jy net 3 steke oorslaan in SY 1 en 3 voor jy jou eerste oumagroepie maak 
(in plaas van 2 soos patroon hieronder aandui). Dit gaan geen verskil aan die voorkoms van jou 
kombers maak nie.   

WEEK 12– PATROON  
 
WENK :  As jy nie ’n staande lb kan maak nie en 3 ks gebruik om jou eerste lb te maak, verander jou 3 
ks na 2 ks toe. Ek vind dit lyk baie netjieser wanneer mens heg aan die einde. Dit is egter jou keuse en 
vir eenvormigheidsonthalwe sal die patroon steeds 3 ks lees vir die eerste lb. Die staande lb vertoon 
egter altyd die beste so probeer hom baasraak.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RY 3 

   
Stap 1: SY 1. In die 2 ks 
spasie maak 3 ks (1ste lb) 2 lb, 
2 ks, 3 lb (1ste hoek). 

Stap 2: *Slaan 2 steke oor, 3 lb 
(oumagroepie). Herhaal tot op 
einde van SY 1. 

Stap 3: 3 lb, 2 ks, 3 lb op 
volgende hoek.*  Herhaal * tot * 
reg rondom jou rand. Heg by 
1ste lb in hoek van SY 1. 
 

SY 1 en 3 (51 oumagroepies)  
SY 2 en 4 (90 oumagroepies) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RY 4 

   
Stap 1: 3 ks (1ste lb) 2 lb enige 
spasie tussen twee 
oumagroepies van vorige 
oumary.  

Stap 2: 3 lb in elke spasie 
daarna. 

Stap 3: Op elke hoek maak  
3 lb, 2 ks, 3 lb. Herhaal reg 
rondom. Heg aan 1ste lb. Heg 
af. 



SY 1 en 3 (52 oumagroepe) 
SY 2 en 4 (91 oumagroepe) 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RY 5 
Herhaal Ry 4. 
SY 1 en 3 (53 oumagroepe) 
SY 2 en 4 (92 oumagroepe) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Heg van Oumablokkestrook 
  

 

 
Voor jy jou strook heg, moet jy eers na kleurbeplanning 
kyk. So gaan jou rand lyk as hy klaar is. Gebruik die 
voorbeeld om jou te help beplan.  
 
Hier gaan dit oor persoonlike keuse. Ek verkies dit sonder 
die ‘raam’ en ander hou weer meer daarvan as een kleur 
gebruik word om die oumablokry te definieer. 
 
Pak weer jou wolle langs mekaar en kyk watter kleure lyk 
mooi langs mekaar. Die rand rond al jou harde werk van 
die laaste 12 weke af. Gebruik dis jou tyd hiermee 
wanneer jy kleure beplan. 
 
 
 

 
 

 

 
As jy van die meer gedefinieerde oumary hou soos in die 
voorbeeld links beplan daarvolgens wanneer jy jou strook 
heg.  
 
Gebruik dieselfde kleur as jou kb ry (wat jy aan die strook 
vasgewerk het) vir jou glipsteek ry waarmee jy die strook 
gaan vasheg.   
 
Gebruik ook hierdie kleur vir RY 6 van jou rand. RY 6 is die 
eerste Oumary na jou Oumastrook. 
 
Op die voorbeeld is rooi gebruik vir die kb ry aan strook, 
platglipsteekry asook RY 6.  

 
 
Sodra jy besluit het op kleurskema kan jy die strook met platglipsteek-metode heg aan jou kombers.  
Gebruik steekmerkers om dit makliker te maak. Begin met die 1 ks van hoek in RY 5 en eindig met die 
1 ks op die ander hoek. 278 steke. Dis ’n lang sy, jy kan by elke 30 steke ’n merker sit aan beide kante, 
sodoende sien jy vinniger as jy iewers ’n steek gemis het terwyl jy heg. Onthou die ander kant van die 
oumablokkiestrook kry NIE ’n ry kb nie, jy kan dus al die los drade wegwerk.   

 
 


