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LG19-73 | BARN | TYNN ULL

DESIGN Trine Lise Høyseth

GARNFORBRUK
Edderkopp
Farge 1 1 nøste eller en rest
Farge 2 1 nøste eller en rest
Gresskar
Farge 1 1 nøste eller en rest
Farge 2 1 nøste eller en rest

FARGER
Farge 1 Svart 301
Farge 2 Oransje 308

PINNEFORSLAG Heklenål nr 2,5

TILBEHØR 1 spenne og litt fyllvatt

HEKLEFASTHET Ca 28 fm med heklenål nr 2,5 = 10 cm

Alternativt garn: BABY MERINO

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

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 
uten avtale med House of Yarn AS.

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
TYNN ULL 80 % superwashbehandlet ull, 
20 % nylon, 50 gram = ca 175 meter

EDDERKOPP
Hekle 4 lm med farge 1 og ta sammen til en ring med 1 kjm.

1. omgang: Hekle 1 lm, deretter 6 fm om lm-ringen.

Sett et merke i begynnelsen av omgangen. Videre hekles det 

rundt og rundt uten å avslutte hver omgang.

2. omgang: Hekle 2 fm i hver fm = 12 fm.

3. omgang: Hekle *2 fm i 1. fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra *-* 

= 18 fm.

6. – 9. omgang: Hekle 1 fm i hver fm.

10. omgang: Hekle alle fm sammen 2 og 2 = 9 fm.

11. omgang: Hekle *2 fm i 1. fm, 1 fm i hver av de 2 neste fm*, 

gjenta fra *-* = 12 fm.

12. – 13. omgang: Hekle 1 fm i hver fm.

14. omgang: Hekle alle fm sammen 2 og 2 = 6 fm.

Klipp av garnet.

BEN

Det hekles 4 par ben med farge 1.

1. par: (de bakerste) Hekle 25 lm, hopp over 1. lm og hekle 

1 kjm i hver fm tilbake. Klipp av garnet.

2. par: Hekle som 1. par, men med 23 lm.

3. par: Hekle som 1. par, men med 21 lm.

4. par: Hekle som 1. par, men med 19 lm.

MONTERING

Putt litt vatt inni edderkoppen og sy sammen foran på hodet.

Legg bena tett i tett under kroppen, med det 1. paret 

(= de lengste) bakerst og deretter kortere og kortere ben 

forover. Sy bena fast midt under magen. 

Bruk farge 2 og sy på et par sting til øyer.

Sy eller lim edderkoppen fast til en spenne.
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GRESSK A R
Hekle 4 lm med farge 2 og ta sammen til en ring med 1 kjm. 

1. omgang: Hekle 1 lm, deretter 6 fm om lm-ringen. 

Sett et merke i begynnelsen av omgangen. Videre hekles det 

rundt og rundt uten å avslutte hver omgang.

2. omgang: Hekle 2 fm i hver fm = 12 fm.

3. omgang: Hekle *2 fm i 1. fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra *-* 

= 18 fm.

4. omgang: Hekle *2 fm i 1. fm, 1 fm i hver av de 2 neste fm*, 

gjenta fra *-* = 24 fm.

5. omgang: Hekle *2 fm i 1. fm, 1 fm i hver av de 3 neste fm*, 

gjenta fra *-* = 30 fm.

6. – 10. omgang: Hekle 1 fm i hver fm.

11. omgang: Hekle *3 fm, deretter hekles de 2 neste 

fm sammen*, gjenta fra *-* = 24 fm.

12. omgang: Hekle *2 fm, deretter hekles de 2 neste 

fm sammen*, gjenta fra *-* = 18 fm.

13. omgang: Hekle *1 fm, deretter hekles de 2 neste 

fm sammen*, gjenta fra *-* = 12 fm.

14. omgang: Hekle alle fm sammen 2 og 2 = 6 fm. 

Klipp av garnet. 

STILK

Hekle 6 lm med farge 1 og ta sammen til en ring med 1 kjm.  

Hekle 1 lm, deretter 6 fm om lm-ringen. Videre hekles 

3 omganger rundt og rundt med 1 fm i hver fm. 

Tilslutt hekles alle fm sammen 2 og 2. Klipp av garnet. 

MONTERING

Putt litt vatt inni gresskaret, og sy sammen på toppen. 

Bruk farge 2 og sy lange sting fra toppen og ned til bunnen. 

Stram til for hvert sting, slik at gresskaret deles i 6 deler, fest 

tråden godt. 

Sy fast stilken på toppen. 

Sy eller lim gresskaret fast til en spenne. 



4

Garn brukt
i denne oppskriften

Knask eller Knep-bags  | LG19-71

• SLITESTERKT TIL SOKKER & STRØMPER

• FLOTT TIL BARNEHAGEPLAGG

• VELEGNET TIL INTERIØRPROSJEKTER

TYNN ULL
80 % superwashbehandlet ull,

20 % nylon

50 gram = ca 175 meter
Strikkefasthet: 27 masker i glattstrikk 

på pinne 3 = 10 cm

TYNN ULL er et mykt og godt nylonfor-

sterket ullgarn som egner seg til de aller 

fleste strikkeprosjekter der du ønsker et 

tynnere garn. Bruk det til finere sokker og 

strømper og til alle typer bruksplagg som 

skal tåle mye bruk og slitasje.

TYNN ULL er flott til finkofter, gensere, 

skjørt og jakker, for ikke å glemme til ull-

bukser og plagg til barnehageungen.

Garnet er også velegnet til hekling, lappe-

tepper og andre interiørprosjekter.

ULLVUGGE



House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn, 
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.

houseofyarn.no
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