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Heklet
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GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
REGNBUEGARN REN BOMULL 100 % bomull
150 gram = ca 290 meter

DESIGN

Brit Frafjord Ørstavik

STØRRELSE
		

Omkrets ca
Høyde ca

GARNFORBRUK
Regnbue 102

3 nøster

92 cm
46 cm

PINNEFORSLAG Heklenål nr 3,5
HEKLEFASTHET

19 st med heklenål nr 3,5 = 10 cm

Sjekk heklefastheten ved å hekle en prøvelapp. Tell antall
m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere
heklenål. Har du færre m, skift til tynnere heklenål.
FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne
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1. fm = 1 lm.
1. st = 2 lm.
Vesken hekles fra bunnen og opp. Legg opp 5 lm med
heklenål nr 3,5. Ta sammen til en ring med 1 kjm i 1. lm.
1. omgang: Hekle 11 fm i ringen. Ta sammen til en ring med
1 kjm i 1. fm.
2. omgang: Hekle 2 fm i hver fm = 22 fm. Ta sammen til
en ring med 1 kjm i 1. fm.
3. omgang: Hekle 1 st i første fm, 2 st i neste fm, *1 st i neste
fm, 2 st i neste fm*, gjenta fra *-* omgangen ut = 33 st.
Ta sammen til en ring med 1 kjm i 1. st.
4. omgang: Hekle 1 st i hver av de 2 første st, 2 st i neste
st, *1 st i hver av de 2 neste st, 1 st i neste st*, gjenta fra *-*
omgangen ut = 44 st. Ta sammen til en ring med 1 kjm i 1. st.
5. – 16. omgang: Fortsett med økninger som på 4. omgang.
Det hekles 1 st mer mellom hver økning på hver omgang = 176 st.
17. omgang: Hekle 1 st i hver st.
Gjenta 17. omgang til arbeidet måler ca 46 cm.
Hekle 1 kjm i første st og hekle 1. hank slik:
1. rad: Hekle 2 lm (= 1 st), videre 1 st i hver av de neste 35 st. Snu.

STRIKKETIPS
finner du på vår hjemmeside:
www.lindegarn.no

2. rad: Hekle 1 kjm i 1. st. Hekle 2 lm, videre 1 st i hver
av de neste 33 st. Snu. Gjenta 2. rad (det blir 2 st mindre i hver
rad) til det gjenstår 14 st. Hekle st videre over disse 14 st til
hanken måler ca 30 cm. Klipp av garnet.
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2. HANK
Hopp over 14 st.
Fest garnet med 1 kjm.
1. rad: Hekle 2 lm, videre 1 st i de neste 35 st. Snu.
2. rad: Hekle 1 kjm i 1. st. Hekle 2 lm, videre 1 st i hver
av de neste 33 st. Snu. Gjenta 2. rad (det blir 2 st mindre i hver
rad) til det gjenstår 14 st. Hekle st videre over disse 14 st til
hanken måler ca 30 cm. Klipp av garnet.

3. HANK
Hopp over 2 st. Fest garnet med 1 kjm.
1. rad: Hekle 2 lm, videre 1 st i de neste 35 st. Snu.
2. rad: Hekle 1 kjm i 1. st. Hekle 2 lm, videre 1 st i hver
av de neste 33 st. Snu. Gjenta 2. rad (det blir 2 st mindre i hver
rad) til det gjenstår 14 st. Hekle st videre over disse 14 st til
hanken måler ca 30 cm. Klipp av garnet.

4. HANK
Hopp over 14 st. Fest garnet med 1 kjm.
1. rad: Hekle 2 lm, videre 1 st i de neste 35 st. Snu.
2. rad: Hekle 1 kjm i 1. st. Hekle 2 lm, videre 1 st i hver
av de neste 33 st. Snu. Gjenta 2. rad (det blir 2 st mindre i hver
rad) til det gjenstår 14 st. Hekle st videre over disse 14 st til
hanken måler ca 30 cm. Klipp av garnet.

MONTERING
Sy 1. og 2. hank sammen øverst. Kant i kant.
Sy 3. og 4. hank sammen øverst. Kant i kant.
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Garn brukt
i denne oppskriften

Flere
regnbueoppskrifter
på lindegarn.no
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no

