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T AFELDOEK EN 
HEKELLASLAP 
DEKEN 

BENODIGDHEDE: Ongeveer 4 kg 
Omega·hekelgaring Nr. 5 (50·g·bolle); 
staalhekelpen van 1,75 mm. Vir 4 vierkante 
en een roos is ongeveer 50 9 nodig. 

MATE: Die voltooide kombers is ongeveer 
240 x 225 em groot en bestaan uit 210 
vierkante en 391 rose. Rangskik die vier
kante in 15 rye van 14 elk. 

SPANNING: Een vierkant von 4 blare met 

'n roos in die middel, is ongeveer 16 em in 
deursnee. 

AFKORTINGS: ks - kettingsteek; kb -
kortbeen; Ib - langbeen; hlb - half/angbeen; 
st(e) - steek(steke); herh - herhaal; beg -
begin; gs - glipsteek; Is(e) -Ius(lusse); sp(s)
spasie(spasies). 

VIERKANT: Eerste blaar: Beginry: 20 
ks. Beg in 2e ks vanaf hekelpen en hekel 18 
kb,3 kb in laaste ks, draai en werk voort oor 
ander kant van ks, hekel17 kb, draai met 1 
ks. 

Vig ry: Steek pen slegs in agterste Is om 
riwwe te vorm; * 18 kb, 3 kb in vlg kb,17 kb, 1 
draai-ks* . 

Herh van * tot * nog 12 keer; 1 punt in 
mid del en 7 punte aan weerskante. Knip 
garing at. Hekel nog 3 sulke blare en met 
verkeerde kant voor, glipsteek eerste 10 
paar ste van elke 2 blare saam om vierkant te 
vorm. Hekel daarna punte aanmekaar, en 
werk roos met naald en garing in mid del aan 
gehekelde ketting vas. 

ROOS: Hekel 7 ks, sluit tot 'n ring met 1 gs 
in beg-ks. 
Ie rondte: 20 kb in ring, sluit met gs. 
2e rondte: *1 kb, 5 ks, slaan 4 kb oor, 4 
keer. 
3e rondte: (1 kb, 1 hlb, 6 Ib, 1 hlb, 1 kb) in 
elke 5-ks·sp. 
4e rondte: *Steek hekelpen van agter na 
voor en van regs na links om kb van 2e 
rondte en hekel1 kb, 6 ks* 4 keer. 
5e rondte: (1 kb, 1 hlb, 8 Ib, 1 hlb, 1 kb) in 
elke 6-ks-sp. 
6e rondte: * Steek pen om kb van 4e rondte 
en hekel1 kb, 7 ks* 4 keer. 
7e rondte: (1 kb, 1 hlb, 10 Ib, 1 hlb', 1 kb) in 
elke sp. 

Hekel 391 sulke rose. 
AFWERKING: Werk nou al die vierkante 
by sykante aanmekaar 5005 hierbo uiteen
gesit. 

TAFELDOEK 

BENODlGDHEDE: Ongeveer 500'g beige 
Omega Nr. 8; staalhekelpen van 1 mm. 

MATE: Een voltooide vierkant = 22 x 20 
em. Die tafeldoek bestaan uit 24 eenderse 
vierkante wat in 6 rye van 4 vierkante 
aanmekaartgewerk is. 

AFKORTINGS: ks - kettingsteek; kb -
kortbeen; Ib -Iangbeen; st(e) - steek (steke); 
Is(e) - Ius (lusse); vlg - volgende; herh -
'herhaal; sp(s) - spasie (spasies). 

VIERKANT: Beginry: 126 ks, draai. 
Ie ry: lib in 4e ks vanaf hekelpen, lib in elk 
van vlg 2 ks, *2 ks, slaan 2 ste oor, lib in elk 
Nan vlg 4 ks*; herh van * tot * nog 19 keer. 
Draai. 
2e ry: 5 ks (= 3 ks vir Ie Ib en 2 ks vir 1 sp), 
slaan eerste 2 ste oor, lib in vlg st, *21b in vlg 
sp, lib in elk van vlg 4 Ib*. Herh van * tot * 
nog 18 keer, 2 Ib in vlg sp, lib in vlg Ib, 2 ks, 
slaan 2 ste oor, lib in vlg st. Draai. 
3e ry: 3 ks (= Ie Ib), 21b in vlg sp, lib in elk 
van vlg 41b, *2ks, slaan vlg 21b oor, lib in vlg 
Ib*; herh van * tot * nog 36 keer, lib in elk 
van vlg 3 Ib, 2 Ib in vlg sp en lib in laaste st; 
draai. 
4e-41e ry: Werk voort, raadpleeg diagram. 

Knip garing af aan einde van 41e ry. 
Hekel nog 23 sulke vierkante. 




