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LG19-81 | INTERØR | FRITIDSULL

Heklet nisse
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
FRITIDSULL 100 % ren ny ull,
50 gram = ca 55 meter

DESIGN

Trine Lise Høyseth

MÅL

Høyde, uten ben, ca 25 cm

GARNFORBRUK
Farge 1
Farge 2
Farge 3

1 nøste
1 nøste
1 nøste

FARGE
Farge 1
Farge 2
Farge 3

Grå melert 732
Rød 736
Natur 734

HEKLENÅLFORSLAG Heklenål nr 6
HEKLEFASTHET

12 st med heklenål nr 6 = 10 cm

Sjekk heklefastheten ved å hekle en prøvelapp.
Tell antall st pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til
tykkere heklenål. Har du færre st, skift til tynnere
heklenål.
FORKORTELSER
		

lm = luftmaske, kjm = kjedemaske,
st = stav

© 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.

Hver omgang avsluttes med 1 kjm i 3. lm på begynnelsen

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

av omgangen.

fra *-* = 36 fm.
6. - 13. omgang: Hekle 1 fm i hver fm.

KROPP

14. omgang: *Hekle 2 fm sammen, hekle 1 fm i hver

Begynn øverst ved halsen og hekle nedover.

av de 4 neste fm*, gjenta fra *-* = 30 fm.

Hekle 10 lm med farge 1 og ta sammen til en ring med 1 kjm.

15. omgang: *Hekle 2 fm sammen, hekle 1 fm i hver

1. omgang: Hekle 1 lm, deretter 12 fm om lm-ringen.

av de 3 neste fm*, gjenta fra *-* = 24 fm.

Sett et merke på begynnelsen av omgangen, men hekle videre

16. omgang: *Hekle 2 fm sammen, hekle 1 fm i hver

rundt og rundt uten og avslutte hver omgang.

av de 2 neste fm*, gjenta fra *-* = 18 fm.

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

17. omgang: *Hekle 2 fm sammen, hekle 1 fm i neste fm*,

18 fm.

gjenta fra *-* = 12 fm.

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

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

fra *-* = 24 fm.

Klipp av garnet, sy sammen i bunnen og fest tråden.

4. omgang: *Hekle 1 fm i hver av 3 fm, 2 fm i neste fm*, gjenta
fra *-* = 30 fm.
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LUE

BEN

Hekle 60 lm med farge 2 og ta sammen til en ring med 1 kjm.

Skift til farge 2 og hekle 1 fm i hver av de 7 fm som gjenstår

1. omgang: Hekle 1 st i hver av de 2 første lm (første

rundt åpningen på skoen + 1 fm i overgangen der skoen ble

st erstattes av 3 lm), hopp over 1 lm, *1 st i hver av de 2 neste

heklet sammen over vristen = 8 fm. Hekle fm rundt til benet

lm, hopp over 1 lm*, gjenta fra *-* og slutt med 1 kjm i første

måler ca 18 cm. Klipp av garnet.

st = 40 st.

Hekle 2 sko og ben.

2. omgang: Hekle 2 og 2 st sammen med fm slik: Stikk nåla
ned i første st, hent tråden, stikk nåla ned i neste st, hent

MONTERING

tråden, lag et kast på nåla og trekk tråden gjennom alle

Putt vatt inni kroppen, lua og nesa.

3 løkkene = 20 fm.

Sy på nesa litt nedenfor toppen av kroppen.

3. - 9. omgang: Hekle 1 fm i hver fm.

Fest skjegg på siden og under nesa slik: Klipp 2 tråder av farge

Sett et merke på begynnelsen av omgangen, men hekle videre

3 på ca 24 cm og legg dem dobbelt.

rundt og rundt uten og avslutte omgangen.

Stikk heklenålen inn rundt en maske og hent opp løkken

10. omgang: *Hekle 2 fm sammen, hekle 1 fm i hver

på trådene, dra endene gjennom.

av de 3 neste fm*, gjenta fra *-* = 16 fm.

Fest tråder slik i 2 lag. Tvinn opp hver tråd for å få et mer fluffy

11. - 12. omgang: Hekle 1 fm i hver fm.

skjegg.

13. omgang: *Hekle 2 fm sammen, hekle 1 fm i hver

Sy på lua slik at den ligger litt oppå nesa og kommer ned til

av de 2 neste fm*, gjenta fra *-* = 12 fm.

skjegget.

14. - 15. omgang: Hekle 1 fm i hver fm.

Sy på bena på undersiden av kroppen.

16. omgang: *Hekle 2 fm sammen, hekle 1 fm i hver
av de 2 neste fm*, gjenta fra *-* = 8 fm.
17. - 18. omgang: Hekle 1 fm i hver fm.
19. omgang: *Hekle 2 fm sammen, hekle 1 fm i neste fm*,
gjenta fra *-* = 4 fm.
20. omgang: Hekle 1 fm i hver fm. Klipp av garnet og fest
tråden.

NESE
Hekle 2 lm med farge 3.
1. omgang: Hekle 6 fm i første fm.
2. omgang: Hekle 2 fm i hver fm = 12 fm.
3. omgang: Hekle 1 fm i hver fm.
4. omgang: Hekle 2 og 2 fm sammen = 6 fm. Klipp av garnet.

SKO
Hekle 5 lm med farge 1.
Hopp over første lm og hekle 1 fm i hver av de 3 neste lm (=
siden på skoen), i 1. lm hekles 3 fm (= tåa), deretter hekles det
1 fm på andre siden av de 3 lm (= andre siden skoen), og tilslutt
hekles 3 fm i den lm det ble hoppet over på begynnelsen =
12 fm. Hekle 1 lm og deretter 2 omganger med 1 fm i hver fm.
Videre hekles skoen sammen over vristen ved å hekle 1 kjm
gjennom 1 fm fra hver side 2 ganger, fm i tuppen hekles det
ikke i. Klipp av garnet.

Juletreteppe, se oppskrift LG19-81
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Garn brukt
i denne oppskriften
KAN
TOVES
ULLPROG

FRITIDSULL
100 % ren ny ull
50 gram = ca 55 meter
Strikkefasthet: 12 masker i glattstrikk
på pinne 8 = 10 cm

• FLOTT TIL ALL TOVING
• PERFEKT TIL INTERIØRSTRIKK
• SUPERT TIL KJAPPSTRIKKA GENSERE

FRITIDSULL er et tykt, ubehandlet ullgarn.
Garnet egner seg til tykke gensere, jakker,
kofter, kåper, oversized gensere og alt av
tilbehør. Tykkelsen gir flott og trendy
struktur enten du strikker og hekler plagg
eller lager ting til huset.
FRITIDSULL er super til interiørstrikk, og du
strikker eller hekler tøffe puter på en kveld.
FRITIDSULL egner seg til toving, og supert
til tovede tøfler, kurver, puter og sitte
underlag.
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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

