
BENODIGDHEDE: Ongeveer 600 g Coats 
Chain Mercer-hekelgare Nr. 20 (20-g-bolle); 
hekelpen van 1,25 mm. 

MATE: Vir 'n groot, ronde tafel; ongeveer 
165 em in deursnee. 

AFKORTINGS: Gs - glipsteek; ks - kel
tingsteek; kb - korlbeen; Ib -Iangbeen; st(e) 
- steek(steke); spes) - spasie(s); blk(s) - blok
kie( s); herh - herhaal; vlg - volgende; tr
trossie, en d.w.s. 5 onafgewerkte Ib in vlg sp, 
slaan gare am hekelpen en Irek deur aile 
{usse, 1 gs om Ir te verstewig; p - picot, 3ks, 
19s in 1 evan 3ks. 
Spasie: lIb om te begin; 2ks, slaan 2 ste 
oor, lIb in vlg st op sp te voltooi. 
Blokkie: lLb om te begin; llb in elk van 
vlg 21b, lib in vlg st om blk te voltooi. 

AANWYSINGS: Begin met 86ks, draai 
en hekel Ie Ib in Se ks vanaf hekelpen, 
hekel sps tot einde van ry - 27 sps. 

Raadpleeg diagram en hekel tot stip
pellyn, draai diagram om en hekel 
tweede helfte in spieelbeeld. 

Wanneer tweede helfte voltooi is moet 
gare nie afgeknip word nie, maar hekel 'n 
omranding 5005 volg: 
Ie randte: Deurgaans Ib; lIb in elke st. 
2e en 3e randte: lKb in elke Ib van vorige 
rondte. 
4e randte: *lLb in'vlg kb, 2ks, slaan 2 ste 
oor; herh vanaf * random. 
5e randte: *SLb-tr in vlg 2ks,sp, 6ks, slaan 
een 2ks-sp oor, lkb in vlg sp, 6ks, slaan 
een 2ks-sp oor; herh vanaf * random. 
6e randte: *SKb in 6ks-sp van vorige 
randte; herh rondom. 
7e randte: *lKb in 3e kb vanaf Slb-tr, Sks, 
lkb in Se van Skb, gs tot 3e kb; herh van * 
random. 
Se randte: *(2Kb, lkb met Ip, lkb, lkb 
met Ip, lkb, lkb met Ip, 2kb) in Sks-sp, 
gs tot vlg ks-sp; herh van * random. 

Knip gare aan einde van hierdie randte 
af en werk netjies af. • 
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