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Wocmsdag. 21 Desember 1966 ROOl ROSE 

OOS lKANll OM\ lD~E 
JH[A1LS lEN M\OUE 

DIE eenvoudigste rokkie k-(ln 
met 'n gehekelde kantkra. 

gie en mansjette om die moue 
so deftig opgeknap word. Selfs 
van die gocdkoop, eenderse 
rokke wat <likwcls oral te koop 
is, sal heeltemal anders Iyk as 
<lit met een van hierdie mooi 
kragies versier word. 

Met die skulppatroon 
BENODlGDHEDE; 2 onse 

Strutts Milford of Astor Knit. 
ty·breigare nr 8 in wit; 'n nr 
14·hekelpen. 

DIE KRAAG 
Begin met 109 ks. 
Ie ry: 1 kb in die eerste ks 

vanaf die hekelpen, 1 kb in el· 
ke ks. (108 kb), 3 ks, draaL 

2e ry: 1 Ib in die volgende 
kb, • 2 Ib in die volgende kb, 1 
Ib in elk van die volgende 2 
kb. Herh vanaf • tot by die 
Iaaste 8 kb, 2 Ib in die vol gen· 
de kb, 1 lb in elke kb tot aan 
die end (142 lb) , 3 ks, draaL 

3e ry: 1 kb in die 3e Ib, • 3 
ks, slaan 1 lb oor, 1 kb in die 
volgende lb. Herh vanaf • tot 
aan die end (71 lussies), 3 ks, 
draaL 

4e ry: 4 lb in die eerste Ius· 
sie-spasie, • 3 ks, slaan 1 Ius· 
sie-spasie oor, 5 Ib in die vol· 
gende lussie·spasie. Herh va~· 
af • tot aan die end, 3 ks draaL 

5e ry: • 1 Ib in elk van die 
volgende 2 Ib, 2 Ib in die v~l· 
gende Ib, 1 Ib in elk v!ln dIe 
volgende 2 Ib, 1 ks 1 Ib m spa· 
sie, 1 ks. Herh vanaJ: • tot by 
die laaste Ib·groeple, hekel 
soos die ander groepies, 3 ks, 
draaL 

6e ry: • 1 Ib in elk van die 
volgende 6 lb, hou die laaste 
lussie op die hekelpen (7 Ius· 
sies altesaam) g 0 n en trek 
deur al die lussies, 3 ks, 1 kb 
in die volgende spas ie, 1 kb in 
die volgende spasie, 3 ks. Herh 
vanaf • tot by die laaste 6 Ib, 
hekel soos die eerste 6 Ib, 6 
ks, draai. 

7e ry: 1 kb in die boonste st 
van die Ib·groepies, • 6 ks,.1 
kb in die boonste st van dIe 
Ib·groepies. Herh ~anaf • tot 
aan die end van dIe ry, 2 ks, 
draaL 

8e ry: lib, 2 ks, 1 Ib in spa· 

sie, 2 ks, 1 kb in kb • (2 ks 1 
Ib 2 ks 1 Ib) in die volgende 
spasie, 2 ks, 1 kb in kb. Herh 
vanaf • tot aan die end van 
die ry, 2 ks, clraaL 

ge ry: • In spasie tussen 2 
Ib van die vorige ry hekel (1 
lb. 1 ks, lib, 1 ks, lib, 3 ks 
gls in 3e ks vanaf clie hekelpen 
(picot), 1 ks, 1 lb. 1 ks, lIb, 
1 ks. 1 lb. 1 ks), 1 Ib in kb van 
clie vorige ry, 1 ks. Herh van· 
af • tot by die laaste kb, 1 kb, 
eindig af. 

DIE MOUBOORDJIES 
Hekel 59 ks. Volg die aan· 

wysings vir die kraag. 
Ie ry: 58 kb. 
2e ry: 74 lb. 
3e ry: 37 lussies. 

In kalltsteek 
BENODlGDHEDE: Ions 

Strutts Milford·breigare nr. 8; 
'n nr. 14-hekelpen. 

Begin by die buitenste rand 
met 11 ks. 

Ie ry: 1 Ib in die l1c ks van
af die hekclpen. 3 ks, draaL 

2c ry: 11 Ib in spasic, 1 Ib 
in 4e ks wat gemaak is, 1 ks. 
draaL 

3e ry: 1 kb in elke Ib, 1 kb 
in die bopunt van die draai-ks 
(13 kb), 5 ks, draai. 

4e ry: Slaan die ccrstc 2 kb 
oor, 1 kb in die volgendc kb, 
• 5 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in 
die volgende kb. Herh vanaf " 
nog drie keer, 2 ks, slaan dIe 
volgende kb oor, 1 Ib .in die 
volgende kb, 10 ks, draai. 

5e ry: 1 kb in 5 ks-lussie, 3 
ks, draai. 

6e ry: 11 Ib in spasie, 1 Ib 
in 4e ks van 10 ks getel vanaf 
die Ib onder 1 ks draai. Herh 
3e tot 6e ry totdat 21 patrone 
gehekel is. 

DIe volgende ry: Hekel 168 
kb al langs die reguit rand 
soos volg: 4 kb in Ib·seksi~ en 
4 kb in 1ussies, 10 ks draal. 
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gende 6e ry totdat daar 58 (63, 
66) ste is. Verm nou 1 st aan 
weerskante van elke 8e ry tot
dOlt daar 70 (75, 78) ste is. 
Brei reguit aan totdat die mou 
13t duim vanaf die begin meeL 

Fatsoeneer die moukop: 
Heg 3 (4, 5) ste af aan die be-

G.~BllEmE 
TWEESTUK 

gin van die volgende 2 rye en 
2 ste aan die begin van die vol
gende 2 rye. Vermin 1 st aan 
die begin van elke ry totdat 30 
(3], 32) ste oorbly en heg dan 
3 ste aan die begin van die vol
gende 6 rye af. Heg die or-ige 

Die voJgende ry: Slaan 7 kb 
oor 1 kb in voJgende kb, • 10 
ks 'slaan 7 ks oor, 1 kb in die 
voigende kb. Herh vanaf • tot 
aan die end van die ry, 6 ks, 
draai_ 

Die volgende ry: 1 kb in die 
eerste lussie, • 6 ks, 1 kb in 
die voJgende lussie. Herh vanaf 
• tot aan die end van die 
ry, 2 ks, draai. 

Die voJgende ry: 1 kb in die 
eerste lussie, • 5 ks. 1 kb in 
die volgende lussie. Herh van
af • tot aan die end van die 
ry, 3 ks, draai. 

Die valgende ry: • 5 Ib in 
lussie, 1 kb in kb. Herh .vanaf 
• tot aan die end van die ry. 
Heg af. 

lIekel hierdie een 
ill knoopsteek 

BENODIGDHEDE: 2 onse 
Strutts Milford of Astor Knit
ty breigare nr 8 in wit; 'n nr 
14-hekeJpen. 

KRAAG 
Begin met 110 ks. 
Ie ry: 1 kb in die eers~e ks 

vanaf die hekelpen, 1 kb m el
ke Irs tot aan die end (109 kb), 
2 ks, draai. 

2e ry: Slaan 1 kb oor, 1 kb 
in die volgende kb, • 2 ks, 
slaan 1 kb oor, 1 kb in die vol-

ste af. 
AFWERKING: 
Speld die pante oop en pars 

liggies aan die verkeerde kant 
onder 'n klam dock. 

ROK: Gebruik die gebreide 
pante as patroon, knip die voe
ring vir die agter- en voorpant 
uit en laat Ii duim toe vir die 
soom oneler en t duim vir die 
nate. Werk die skouernate van 
die gebreide deel toe, werk 
dan die synate toe, maar los 'n 
opening van 14 duim aan die 
linkersynaat oop vir die rits
sluiter. 

Las 'n dubbele draad breiga· 
re by die halsrand van die IIn
kerskouer aan en hekel 'n ry 
kb reg rondom die hals, las 
met 'n glipsteek. 

PI~t-ry: Hekel 1 kb in die 
eerste kb (hetel 5 Irs dan 'n 
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gende kb. Herh vanaf • tot a~ 
die end van die ry, 2 ks, draal. 

3e ry: 1 kb in die eerste spa-
sie, • trek 'n t duim lussie met 
die hekelpen deur, g 0 n, trek 
deur, 1 kb in enkel lussie van 
die st (knoopsteek), 1 kb In die 
volgende spasie. Herh vanaf • 
tot aan die end van die ry, 4 
ks, draai. 

4e ry: 1 kb in kb, • 4 ks, 1 
kb in kb. Herh vanaf • tot aan 
die end van die ry, 2 ks, draai. 

5e ry: Herh die 3e ry, maar 
verleng die lussie elfens, 5 ks, 
draai. 

6c ry: 1 kb in kb, • 5 ks, 1 
kb in kb. Herh vanaf • tot aan 
die end van die ry, 3 ks, draaL 

7e ry: Herh die 5e ry. 
8e ry: Herh die 6e ry. 
ge ry: Herh die 5e f'/. (Die 

lengte van die lussie IS nou 
ongeveer 'n t duim) 7 ks, 
draai. 

lOe ry: • gIs in 4e ks vanaf 
die hekelpen om 'n picot te 
vorm, 3 ks, 1 kb in kb, 7 ks. 
Herh vanaf • tot by die laaste 
picot, 3 ks, 1 kb in kb, eindig 
af. 
DIE MOUBOORDJlES 

Begin met 65 ks en hekel 
soos die kraag. 

gIs in die 5e ks vanaf die he
kelpen om 'n picot te vorm. 1 
kb in elk van die volgende 3 
kb) reg rondom die hals. Las 
met 'n gls en heg af. 

Hekel 'n ry kb en picots 
rondom die mousgate en onder 
om die rand. Maak die voering, 
werk dit aan die verkeerde 
kant van die rok vas en werk 
die ritssluiter in. 800m die voe
ring onderoDl. 

DIE BAADJIE: Werk die 
skouemate toe, werk die moue 
in en werk dan die sy- en 
mousnate toe. Hekel onder om 
die moue, die halsrand en vOOr
ste rande 'n ry kb en picots 
soos aangegee vir die rot. 
Werk die mope aan die lin
ker.:oorpant ,'as en knoop dlt 
toe deur die gaatjies van die 
patroon. • 


