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 My SUMMER Bag  

SUMATRA garn fra RAUMA Garn 

ARNHILD SKATVEDT, 272 

 

 

 

 

Design og oppskrift Arnhild Skatvedt 

 

Garn: 250 gram SUMATRA – 100% merserisert bomull 

 

One size: ca 54 cm i bredde og ca 26 cm i høyde. Skulderreim, ca 70 cm 

   

Heklenål: 9 mm og 4,5 mm (kun veiledende) 
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Heklefasthet: 9 halvstaver på heklenål 9,0 mm er ca 10 cm  

 

Hekleinfo:                                                                                                 

Du hekler med dobbel tråd SUMATRA. Hekler du fastere eller løsere enn oppgitt blir bagen mindre eller 

større i målene. Gå enten opp eller ned i heklenål, for å få oppgitt heklefasthet. Du hekler arbeidet rundt fra 

midten og utover. Når du har heklet siste runde, se til at du har nok garn til å hekle sammen My SUMMER 

bag og til å hekle skulderreimen.  

 

Slik lager du to halvstaver i samme maske ;  

Du hekler 2 halvstaver i en og samme maske/gjennom begge løkkene fra forrige omgang. 

                  

Så setter du i gang med hekling av My SUMMER Bag: du hekler med dobbel tråd SUMATRA på heklenål 

9,0 mm. Begynn hver omgang med 2 luftmasker. Hver omgang avslutter du med 1 kjedemaske i 2. 

luftmaske fra begynnelsen av omgangen. Du hekler hele tiden gjennom begge maskebuene/løkkene fra 

omgangen før (ut hele omgangen).  

 

Hekle 5 luftmasker sammen i en ring, som du fester med en kjedemaske, til første luftmaske. Videre hekler 

du; 

  

1. omgang hekler du 8 halvstaver om ringen, fest det med en kjedemaske til begynnelsen av omgangen.  

2. omgang hekler du 2 halvstaver i hver maske ut omgangen, 16 halvstaver 

3. omgang hekler du * 1 halvstav i første maske, så 2 halvstaver i neste maske * gjenta fra * - * ut 

omgangen, 24 halvstaver.   

4. omgang hekler du * 1 halvstav i hver av de 2 første maskene, 2 halvstaver i neste maske * gjenta fra * - * 

ut omgangen, 32 halvstaver.  

5. omgang hekler du * 1 halvstav i hver av de 3 første maskene, 2 halvstaver i neste maske * gjenta fra * - * 

ut omgangen, 40 halvstaver.  

6. omgang hekler du * 1 halvstav i hver av de 4 første maskene, 2 halvstaver i neste maske * gjenta fra * - * 

ut omgangen, 48 halvstaver.  

7. omgang hekler du * 1 halvstav i hver av de 5 første maskene, 2 halvstaver i neste maske * gjenta fra * - * 

ut omgangen, 56 halvstaver.  

8. omgang hekler du * 1 halvstav i hver av de 6 første maskene, 2 halvstaver i neste maske * gjenta fra * - * 

ut omgangen, 64 halvstaver.  

9. omgang hekler du * 1 halvstav i hver av de 7 første maskene, 2 halvstaver i neste maske * gjenta fra * - * 

ut omgangen, 72 halvstaver.  

10. omgang hekler du * 1 halvstav i hver av de 8 første maskene, 2 halvstaver i neste maske * gjenta fra * - 

* ut omgangen, 80 halvstaver.  

11. omgang hekler du * 1 halvstav i hver av de 9 første maskene, 2 halvstaver i neste maske * gjenta fra * - 

* ut omgangen, 88 halvstaver.  

12. omgang hekler du * 1 halvstav i hver av de 10 første maskene, 2 halvstaver i neste maske * gjenta fra * - 

* ut omgangen, 96 halvstaver.  

13. omgang hekler du * 1 halvstav i hver av de 11 første maskene, 2 halvstaver i neste maske * gjenta fra * - 

* ut omgangen, 104 halvstaver.  

14. omgang hekler du * 1 halvstav i hver av de 12 første maskene, 2 halvstaver i neste maske * gjenta fra * - 

* ut omgangen 112 halvstaver.  
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15. omgang hekler du * 1 halvstav i hver av de 13 første maskene, 2 halvstaver i neste maske * gjenta fra * - 

* ut omgangen, 120 halvstaver.  

16. omgang hekler du * 1 halvstav i hver av de 14 første maskene, 2 halvstaver i neste maske * gjenta fra * - 

* ut omgangen, 128 halvstaver.  

17. omgang hekler du * 1 halvstav i hver av de 15 første maskene, 2 halvstaver i neste maske * gjenta fra * - 

* ut omgangen, 136 halvstaver.  

18. omgang hekler du * 1 halvstav i hver av de 16 første maskene, 2 halvstaver i neste maske * gjenta fra * - 

* ut omgangen, 144 halvstaver.  

19. omgang hekler du * 1 halvstav i hver av de 17 første maskene, 2 halvstaver i neste maske * gjenta fra * - 

* ut omgangen, 152 halvstaver.  

(Har du kjøpt til ekstra med garn, kan du fortsett å hekle videre rundt). 

 

Montering: legg arbeidet dobbelt, med rettsiden ut. Se til slik at du får begynnelsen av hver omgang som 

bunnen på vesken på høyre side. Begynn så i høyre hjørnet, og med dobbel tråd hekler du fastmasker 

gjennom de 18 neste maskene. Nå skal du begynne på skulder-reimen. Den hekler du på 4,5 mm. Du lager 

luftmasker, annen hver gang fra hver tråd av den doble tråden med SUMATRA garn. Hekle luftmasker til ca 

70 cm. Bytt så til heklenål 9,0 mm igjen, og fortsett med dobbel tråd. Hekle fastmasker videre nedover på 

venstre side (mot venstre siden av bunnen på vesken). Når du har heklet helt ned. Kutter du tråden. Så skal 

du hekle fastmasker rundt skulder-reimen med enkel tråd og heklenål 4,5 mm. Sy til med knapper etter eget 

ønske. Jeg valgte å sy til knappene på innsiden av vesken, øverst opp ved kanten sydde jeg til tre knapper 

(der hvor det er 2 halvstaver i en maske).  

   

 Fest trådendene på innsiden og du har heklet deg en flott My SUMMER Bag J  

 

 

Lykke til! 

Design og oppskrift av Arnhild Skatvedt.   

Dersom du er på Facebook eller Instagram må du gjerne legge ut bilde og vise til @Arnhild Skatvedt 

#mysummerbag (Instagram) eller siden @Arnhild Skatvedt AS på Facebook.  

Ved spørsmål til oppskriften, send en henvendelse til post@arnhildskatvedt.no 

 

Lag deg gode sommerdager, sommerhilsen fra Arnhild J J 

 

 

 

 

 



 
 

 
For mer inspirasjon, få nyhetsbrev på arnhildskatvedt.no og følg Arnhild på Facebook og Instagram                                                         

Velkommen tilbake til nettbutikken! 

 
Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l 

 

 

 

 

 


