
Heklede vanter med fartsstripe

Vantene er veldig elastiske og sitter godt på grunn av vrangbordheklingen.  
De passer dame str. S–L.  
Anbefalt garn: Hjerte - SW 12/4 fra Hillesvåg Ullvarefabrikk. Heklenål nr 3. Heklefasthet er ikke 
viktig. Garnet finnes i et stort utvalg farger. Du trenger ca 25 g hver av fargene til oversiden og 
undersiden, og ca. 10 g til kontraststripen og montering.

Forslag på fargekombinasjoner:
• Foto 1: Aubergine nr. 920 og sort nr. 966 med rød  

nr. 909 kontraststripe
• Foto 2: Grå nr 965 og sort nr. 966 med orange  

nr, 968 kontraststripe (alternativt gul stripe).
• Ikke vist: Blå nr. 934 over og brun nr. 961 under,  

med sort nr. 966 kontraststripe.

Vantene hekles frem og tilbake på langs, og du hekler 
fastmasker i bakerste maskeledd. Først hekles 
oversiden, så undersiden og deretter hekler du 
kontraststripen på overside-delen. Delene hekles likt 
for begge hender bortsett fra at du starter heklingen 
av kontraststripen opp langs pekefingersiden på den 
høyre vanten, og opp langs lillefingersiden på den 
venstre. 



Farge A: Oversiden
Farge B: Undersiden
Farge C: Kontraststripen

Maskeforkortelsene med store bokstaver er nye masker du skal hekle. Forkortelsene i små 
bokstaver er maskene de nye skal hekles i.
Fastmasker: FM/fm
Luftmasker: LM/lm.
Merk: Alle FM hekles i bakerste ledd på masken under bortsett fra siste FM på raden som hekles i 
begge maskeledd. I radene opp fra håndleddet (gjelder ikke korte rader på tommelfingerkile) hekles 
første FM i første fm på raden under. Du hopper altså ikke over denne til tross for LM før.

Oversiden, hekle 2 like:
Du starter på lillefingersiden av vanten: Legg opp 46 luftmasker. 

1. rad, nedover mot håndledd: 1 FM i andre lm fra nålen, 1 FM i hver lm ut raden, snu.
2. rad, oppover mot lillefingertupp: 1 LM, 1 FM i bakre ledd av hver av de neste 44 fm, 2 FM 

gjennom begge maskeledd i siste fm, snu.
3. rad, ned: 1 LM, hopp over første fm, 1 FM i hver av de neste fm, snu.
4. rad, oppover mot ringefingertupp: 1 LM, 1 FM i hver av de første 33 fm, 19 LM. Snu.
5. rad, ned: 1 FM i andre lm fra nålen, 1 FM i de neste 17 lm, 1 FM i hver av de neste fm, snu.
6. rad, opp: 1 LM, 1 FM i hver av de neste 50 fm, 2 FM gjennom begge maskeledd i siste fm, snu.
7. rad, ned: 1 LM, hopp over første fm, 1 FM i hver av de neste fm, snu.
8. rad, oppover mot langefingertupp: 1 LM, 1 FM i hver av de første 35 fm, 20 LM. Snu.
9. rad, ned: 1 FM i andre lm fra nålen, 1 FM i de neste 19 lm, 1 FM i hver av de neste fm, snu.
10. rad, opp: 1 LM, 1 FM i hver av de neste 53 fm, 2 FM gjennom begge maskeledd i siste fm, snu.
11. rad, ned: 1 LM,  hopp over første fm, 1 FM i hver av de neste fm, snu.
12. rad, oppover mot pekefingertupp: 1 LM, 1 FM i hver av de første 34 fm, 17 LM. Snu.
13. rad, ned: 1 FM i andre lm fra nålen, 1 FM i de neste 16 lm, 1 FM i hver av de neste fm. snu.
14. rad, opp: 1 LM, 1 FM i hver av de neste 49 fm, 2 FM gjennom begge maskeledd i siste fm, snu.
15. rad, ned: 1 LM, hopp over første fm, 1 FM i hver av de neste fm. Klipp tråden. 

Undersiden, hekle to like:
Undersidene hekles som oversiden til og med langefingeren, men i farge B: Hekle rad 1-11.  
Hopp over rad 12–15. Fortsett videre på tommelfingeren:
16. rad, opp: 1 LM, 1 FM i hver av de første 25 fm, 15 LM, snu.
17. rad, ned: Hopp over 1 lm, 1 FM i de neste 14 LM, 1 FM i de neste 10 fm. Snu.
18. rad, opp: 1 LM, hopp over første fm, 1 FM i hver av de 23 fm, snu.
19. rad, ned: 1 LM, 1 FM i hver av de neste 23 fm, 1 FM i lm, hopp ned og hekle 5 FM i de neste 5 
fm videre ned mot håndleddet. Snu.
20. rad, opp: 1 LM, hopp over første fm, 28 FM. Snu.
21. rad, ned: 1 LM, 28 FM, 1 FM i lm, hopp ned og hekle 5 FM videre nedover mot håndleddet. Snu.
22. rad, opp: 1 LM, hopp over første fm, 33 FM, 2 FM i tommelfingerenden, snu.
23. rad, ned: 1 LM, 31 FM, snu (ikke hekle over de nederste 5 fm).
24. rad, opp: 1 LM, hopp over første fm, 28 FM, snu.
25. rad, ned: 1 LM, 24 FM, snu.
26. rad, opp: 1 LM, hopp over første fm, 23 FM, 3 FM jevnt plassert i tommelfingerenden, snu.
27. rad, ned: 1 LM, 16 FM, snu.
28. rad, opp: 1 LM, hopp over første fm, 13 FM. Klipp tråden, men la enden være så lang at du har 
nok garn til å sy sammen siden av tommelfingeren.



Begynn på pekefingeren:
29. rad, opp: Start pekefingeren etter de 25 fm som du heklet når du begynte på tommelen og som 
ble heklet i undersidens rad 11 (siste rad på langefingeren). Hekle videre oppover langefingerens 
kant (i rad 11); 9 FM og 17 lm. Snu. 
30. rad, ned: Hopp over 1 lm, 1 FM i hver av de 16 lm, 1 FM i hver av de neste 9 fm, brett 
tommeldelen av arbeidet opp mot deg og hekle 1 FM i første fm nedenfor de to siste radene (27-
28) på tommelfingeren. Hekle videre ned over tommelkilen med 1 FM i hver fm og lm til kanten av 
håndleddet. 
31. rad, opp: 1 LM, 1 FM i hver av de neste 49 fm, 2 FM gjennom begge maskeledd i siste fm, snu.
32. rad, ned: 1 LM, hopp over første fm, 1 FM i hver av de neste fm. Klipp tråden. 

Hekle kontraststripe langs høyre vantes overkant: 
Start ved håndleddet på pekefingersiden, og hekle 1 FM i farge C bakerste ledd på alle fm opp og 
rundt alle fingrene med 3 FM i hver fingertopp. Snu.
Hekle 1 LM,  1 FM i bakerste ledd på alle fm i forrige runde. Dra garnet gjennom siste løkken og 
klipp.

Montering: Vreng tommelfingeren på den venstre vanteunderdelen. 
Begge vanter: Sy igjen toppen og siden på tommelfingeren på vrangen, med kastesting i farge 
B. Sy over- og underside sammen med kastesting gjennom hver maske i samme farge som 
kontraststripen, farge C. Ikke damp eller blokk hanskene.

 
Alternativ for å få en litt strammere kant ved håndleddet: 
På vei oppover starter du med å hekle 1 LM, hopp over første fm, så FM i hver fm oppover – følg 
oppskriften. På vei ned mot håndleddet avslutter du med 1 FM i siste lm, begge maskeledd. Det 
kan være litt vanskelig å se hvor du skal stikke inn heklenålen. Snu og gjenta.
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Bildet til lengst venstre viser hvordan 
undersiden ser ut når du har heklet 
omtrent 20 fastmasker på rad 30. 

Bildet nærmest viser undersiden når 
du har heklet de første fastmaskene 
på rad 31.


