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Sjongleringsballer 

Liker du å sjonglere? Hva med å hekle dine egne sjongleringsballer? Her finner du oppskrift 

 

Dette trenger du: 

• Garn - her kan du bruke alle typer garn. Tynt 
garn gir liten ball, tykkere garn større ball. 

• Heklenål som passer til garnet 
• Til å fylle ballen med kan du bruke: tørre erter, 

ull eller filler 
 
 

Slik gjør du: 

Ballen er heklet i fastmasker. 
NB! Hver omg. avsluttes med 1 kjm i første maske på omg. Deretter 1 lm, før en begynner på ny 
omg. 
Når du nærmer deg avslutningen, må du huske på å fylle den før du avslutter helt. 
                                                         Antall m: 
1. omg: Hekle 4 lm, fest til en ring med 1 kjm i første lm.  
2. omg: Hekle 6 fm i ringen.                                                                                         6 
3. omg: 2 fm i hver fm.                                                                                  12 
4. omg: * 1 fm, 2 fm i neste m *, gjenta fra *-*.                          18 
5. omg: * 2 fm, 2 fm i neste fm *, gjenta fra *-*.                                  24 
6. omg: * 3 fm, 2 fm i neste fm *. gjenta fra *-*.                       30 
7. omg: * 4 fm, 2 fm i neste fm *, gjenta fra *-*.                       36 
8. omg: * 5 fm, 2 fm i neste fm *, gjenta fra *-*.                       42 
9. omg: * 6 fm, 2 fm i neste fm *, gjenta fra *-*.                       48 
10.-16. omg: 1 fm i hver fm.                                                                            48 
 
Herfra begynner du å felle (hoppe over masker), for å fullføre den andre halvkula av ballen. 
17. omg: * 6 fm, hopp over 1 fm*, gjenta fra * til *.                                                           42 
18. omg: * 5 fm, hopp over 1 fm*, gjenta fra * til *.                                                           36 
19. omg: * 4 fm, hopp over 1 fm*, gjenta fra * til *.                                                           30 
20. omg: * 3 fm, hopp over 1 fm*, gjenta fra * til *.                                                           24 
21. omg: * 2 fm, hopp over 1 fm*, gjenta fra * til *.                                                           18 
22. omg: * 1 fm, hopp over 1 fm*, gjenta fra * til *.                                                           12   
23. omg: Fm i annenhver fm rundt. 

Klipp av tråden og trekk den gjennom siste maske.            
Fest tråden ved å trekke den gjennom maskene i siste omgangen (for å stramme igjen hullet). 
Bruker du et tykt garn, kan det hende at du vil avslutte økingen før 9. omgang. Husk da å felle 
tilsvarende, etter at du har heklet noen omganger uten øking/felling på midten. 
Følg med på diameteren i ballen! 
 

 


