
 

Heklet tversoversløyfe 

Download PDF her

Er du ute etter en personlig gave til mannen i ditt liv, konfirmanten eller farsdagsgave? Da er kanskje
denne heklede tversoversløyfen svaret. Under finner du en liste over det du trenger og en enkel
veiledning, så du selv kan hekle en. Tversoversløyfen er heklet i det myke og lekre bomullsgarnet 
Infinity Hearts Rose 8/4, som finnes i mange forskjellige farger. Skal du gi bort det ferdige resultatet
som gave, kan du finne en gratis etikettdesigner her. 

Størrelse: ca. 12,5 x 6,5 cm

Materiale: Infinity Hearts Rose 8/4. Inneholder 100% bomull. Løpelengde: ca. 176 m.

Garnforbruk: 

ca. 25 gram av farge 236 Koksgrå
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en rest av farge 190 Sennep

Heklenål: nr. 2,50 mm

Øvrige redskaper: 

Nål til å sy sammen med
Strikk 5 mm
Sytråd 
Butterfly hekte (i denne oppskrift er det kun brukt to av delene) 

Forkortelser 

lm = luftmaske

fm = fastmaske

omg = omgang

Fremgangsmåte

NB: alle omgangene vendes med en luftmaske, som ikke telles som en maske!

Butterfly

1.      Legg opp 15 lm
2.      Stikk nålen i den andre masken fra nålen og lag en fm.
3.      Lag fm hele omgangen ut (14)
4.      *Vend og lag fm hele omgangen ut* (14)
5.      Gjenta omgang 4 til arbeidet måler ca. 25 cm
6.      Lag en kant med fm. Klipp tråden, men la den være ca. 20 cm til å sy sammen med.

Belte

1.      Legg opp 6 lm.
2.      Stikk nålen i den andre masken fra nålen og lag en fm
3.      Lag fm hele omgangen ut(5)
4.      *Vend og lag fm hele omgangen ut* (5)
5.      Gjenta omgang 4 til arbeidet måler mellom 6—10 cm, avhengig av, hvor stram ”sløyfeform”

du ønsker. Prøv deg frem.
6.      Hekle en omg. fm rundt. Klipp tråden, men la den være ca 20 cm til å sy sammen med.

Bånd
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1.      Legg opp 5 lm
2.      Stikk nålen i den andre masken fra nålen og lag en fm
3.      Lag fm hele omgangen (4)
4.      *Vend og lag fm hele omgangen* (4)
5.      Gjenta omgang 4 til arbeidet måler passende lengde. (ca. 32 cm passer

en gjennomsnittsmann)
6.      Lag en kant med fm. Klipp og fest tråden.

Montering

De to endene av sløyfedelen foldes inn mot midten og syes sammen. Det er ikke så farlig hvordan
det ser ut, da det gjemmes av beltet på sløyfen – men prøv gjerne at få det flatt.

Beltet foldes rundt sløyfen (skjuler sømmen på sløyfen) og syes sammen.

På nakkebåndet festes en strikk, hvor butterflyhektene er festet i hver ende med sytråd.

  



 

 

For et alternativt utseende kan halvstavmasker brukes istedenfor fastmasker – dette gir et litt mere
rått uttrykk. Vær oppmerksom på at garnforbruket da er litt høyere.

Design: Angie B. Good
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