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Heklet 17.mai rosett til pynt på bordet eller bringa 

Hekle din egen rosett i nasjonalfargene. Den kan du bruke til pynt på bordet eller på bringa 

Tekst og foto: Karin-Johanne Ness, husflidskonsulent i Nordland 

Dette trenger du: 

• Rødt, hvitt og blått bomullsgarn. I mønstret er 
det brukt fiol fra Solberg 

• Heklekrok nr.1,75 eller en som passer til 
garnet 
 

Slik gjør du: 
Forkortelser:                                                                                                                                                       
Omg = omgang     Lm = luftmaske     Kjm = kjedemaske     Fm = fastmaske     St = stav  
Rosetten hekles i tre deler, og monteres sammen til slutt. Begynn med rødt garn. 
1. omg. Hekle 6lm og sett sammen til en ring med en kjm 
2. omg. Hekle 12fm i ringen og ta sammen med en kjm  
3. omg. Hekle 2fm i hver av de 12fm, til sammen 24fm. Ta sammen med en kjm  
4. omg. Hekle 1fm i hver av de 24 fm, ta sammen med en kjm  
5. omg. Hekle en omg til med 1fm i hver av de 24fm, ta sammen med en kjm. Du har nå fire omganger 
med fastmasker, de to siste omgangene har like mange fastmasker. Det kan se ut som det blir litt bue på 
heklingen, men det retter seg ut når du begynner med buene i neste omgang.  
6. omg. Hekle 6lm, hopp over 3fm og hekle en fm i den fjerde fm, gjenta dette fem ganger til. Da har du 
seks buer av 6lm. Den siste buen tas sammen med en kjm.  
7. omg. Hekle i buen: 1fm, 9st,1fm. hopp over til neste bue og hekle 1fm, 9st,1fm, gjenta dette i alle 
seks buene. Kutt tråden og fest den. 
Den hvite delen av rosetten hekles på samme måte som den røde, men med andre maskeantall.  
1. omg. Hekle 5lm og sett sammen til en ring med en kjm  
2. omg. Hekle 12fm i ringen og ta sammen med en kjm  
3. omg. Hekle 2fm i hver av de 12fm, til sammen 24fm og ta sammen med en kjm  
4. omg. Hekle 5lm, hopp over 3fm og hekle en fm i den fjerde fm. gjenta dette fem ganger til. Da har du 
seks like store buer av 5lm  
5. omg hekle rundt buen, 1fm, 7st, 1fm. hopp over til neste bue og hekle 1fm, 7st, 1fm, gjenta dette i 
alle seks buene. Kutt tråden og fest den. 
Den blå delen hekles også på sammen måte som den røde, men med færre omganger og endret 
maskeantall.  
1. omg. Hekle 4lm og sett sammen til en ring med en kjm  
2. omg. Hekle 12fm i ringen og ta sammen med en kjm  
3. omg. Hekle 4lm, hopp over 1fm og hekle 1fm i neste fm, gjenta til du har 6 buer av fire lm. Ta 
sammen med en kjm.  
4. omg. Hekle 1fm,3st, 1fm i buen, hopp over til neste bue og gjør det samme 1fm. 3 st. 1fm. gjenta 
dette i alle seks buene  
Montering: Bruk en blå tråd (heklegarnet) fest den fast i baksiden av den blå delen, sy ned gjennom den 
hvite og den røde delen, og opp igjen til den blå. Fest tråden. Da holder rosetten sammen. Du kan pynte 
rosetten i midten med en perle. 
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Trinn for trinn 1 
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Trinn for trinn 2 
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