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Bokmerke med
sau & slange
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
REN BOMULL 100 % bomull,
50 gram = ca 110 meter
DESIGN

Trine Lise Høyseth

MÅL

Lengde uten ben og hode ca 22 cm

GARNFORBRUK
Sau
Farge 1		1 nøste eller rest
Farge 2		1 nøste eller rest
Slange
Farge 1		1 nøste eller rest
Farge 3		1 nøste eller rest
Farge 4		1 nøste eller rest

HEKLETIPS
Hver omgang på hodet begynner med 1 lm. NB! Denne

FARGER
Farge 1 Natur 703
Farge 2 Grå 702
Farge 3 Petrol 707
Farge 4 Rød 705

1 nøste eller rest
1 nøste eller rest
1 nøste eller rest
1 nøste eller rest

erstatter ikke første fm. Slutt hver omgang med 1 kjm.

PINNEFORSLAG

Heklenål nr 3,5

alle dbst er heklet, lag 1 kast på nålen og trekk gjennom alle

TILBEØR

Litt fyllvatt

HEKLEFASTHET

20 fm med heklenål nr 3,5 = 10 cm

BOBLE
Hekle 4 dbst i samme fm, vent med siste gjennom trekning til
5 løkkene.

Alternativt garn: REN ULL, REN SW ULL, MERINOULL,
ALPAKKA ULL, HOBBY GARN

BOKMERKE SAU
Hekle 8 lm med heklenål nr 3,5 og farge 1. Snu, hopp over
første lm og hekle 1 fm i hver av de resterende 7 lm.
Snu med 1 lm og hekle 1 fm i hver fm fram og tilbake til
arbeidet måler ca 22 cm.

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.
FORKORTELSER
		
		

Lm = luftmasker, fm = fastmasker,
kjm = kjedemasker, st = stav,
dbst = dobbelstav

Neste rad hekles slik (= retten): 1 fm i første fm, *1 boble i neste
fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra *-* 3 ganger. Snu og hekle
1 fm i hver m tilbake, klipp av garnet.

HODET
Hekle 2 lm med heklenål nr 3,5 og farge 2 og hekle 5 lm i den
første lm, slutt med 1 kjm.
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1. omgang: Hekle 2 fm i hver fm = 10 fm.
2. omgang: Hekle 1 fm i hver fm.
3. omgang: Hekle fm og øk 6 fm jevnt fordelt ved å hekle
2 fm i 1 fm = 16 fm.
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4.- 7. omgang: Hekle 1 fm i hver fm.
8. omgang: Hekle *6 lm, hopp over de 2 første lm og hekle
1 fm i hver av de 4 neste fm, slutt med 1 fm i samme fm som
lm ble heklet opp fra (= 1 øre)*. Hekle 1 fm i hver av de neste
7 fm og gjenta fra *-*. Klipp av garnet.

ØYE
Hekle 2 lm med heklenål nr 3,5 og farge 1 og hekle 5 fm i den
første lm. Hekle 1 fm i hver fm, slutt med 1 kjm i første fm.
Klipp av garnet. Hekle 2 like øyner.

BEN
Hekle med heklenål nr 3,5 og farge 2, 1 kjm ytterst
i oppleggskanten nederst på bokmerket. Hekle 9 lm, snu
hopp over første lm og hekle 1 kjm i hver av de øvrige 8 lm,
slutt med 1 kjm i samme m som det ble startet i. Hekle
et tilsvarende ben i den andre siden.

MONTERING
Putt litt fyllvatt inni hodet og sy det fast øverst på bokmerket.
Sy på øynene, Sy noen sting med farge 2 på hvert øye.

BOKMERKE SLANGE
Hekle 8 lm med heklenål nr 3,5 og farge 3. Snu, hopp over
første lm og hekle 1 fm i hver av de resterende 7 lm.
Snu med 1 lm og hekle 1 fm i hver fm fram og tilbake til
arbeidet måler ca 22 cm. Videre hekles halen slik: *1 lm, hopp
over første fm, 1 fm i hver av de resterende fm*, gjenta fra *-*
til det gjenstår 1 fm. Klipp av garnet og fest tråden.

HODET 1. DEL
Hekle 2 lm med heklenål nr 3,5 og farge 3. Hekle 5 lm i den
første lm, slutt med 1 kjm.
1. omgang: Hekle 2 fm i hver fm = 10 fm.
2. og 3. omgang: Hekle 1 fm i hver fm.
4. omgang: Hekle 1 fm i første fm, 2 fm i neste fm,
*1 fm i neste fm, 2 fm i neste fm*, gjenta fra *-* = 15 fm.
5.- 8. omgang: Hekle 1 fm i hver fm.
Klipp av garnet.

HODET 2. DEL
Hekle som 1. del.

TUNGE
Hekle 15 lm med heklenål nr 3,5 og farge 4. Snu, hopp over
første lm, og hekle 1 kjm i hver av de 3 neste lm. Hekle 4 lm,
snu, hopp over første lm og hekle 1 kjm i hver av de 3 neste
lm. Videre hekles det 1 kjm i hver av de øvrige lm nedover.
Klipp av garnet.

ØYE
Hekle 2 lm med heklenål nr 3,5 og farge 1. Hekle 5 fm i den
første lm. Videre 1 fm i hver fm, slutt med 1 kjm i første fm.
Klipp av garnet. Hekle 2 like øyner.

MONTERING
Legg tungen mellom de 2 hode-delene og sy alle delene fast
til enden av bokmerket.
Sy på øynene, Sy noen sting med farge 4 på hvert øye.
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Garn brukt
i denne oppskriften
KULØRT

HVITT

REN BOMULL
100 % bomull
50 gram = ca 110 meter
Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk
på pinne 4 = 10 cm

• PERFEKT TIL ALLE TYPER KLUTER
• PASSER TIL HEKLING & STRIKKING
• ALLROUND BOMULLSGARN

REN BOMULL er et klassisk bomullsgarn
som er like aktuelt til plagg som til interiørstrikk og –hekling. Dette er et opplagt garnvalg til vaskekluter, grytekluter og håndklær,
babytepper, lappetepper, og andre ting til
huset og hytta.
REN BOMULL er like flott til lekre sommertopper, skjørt og gensere samt alle plagg til
barn og baby.
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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

