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- Heklet

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
HOBBYGARN 70 % akryl, 30 % polyamid,
50 gram = ca 100 meter
DESIGN

Trine Lise Høyseth

STØRRELSER

2-5 (6-9)

GARNFORBRUK
Gul 764
Pink 766

3 nøster begge størrelser
1 nøste begge størrelser

år

HEKLENÅLFORSLAG Heklenål nr 4
HEKLEFASTHET

18 st på heklenål nr 4 = 10 cm

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

HEKLETIPS
Første st på alle omganger/ rader erstattes av 3 lm.

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

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

Hver omgang avsluttes med 1 kjm i 3. lm i begynnelsen
av omgangen.

LUE
Begynn på toppen og hekle nedover. Hekle 4 lm med gul
og ta sammen til en ring med 1 kjm. LES HEKLETIPS!

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
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1. omgang: Hekle 10 st om lm-ringen.
2. omgang: Hekle 2 st i hver st = 20 st.
3. omgang: Hekle *2 st i 1 st og 1 st i 1 st*, gjenta fra *-* = 30 st.
4. omgang: Hekle *2 st i 1 st og 1 st i hver av de 2 neste st*,
gjenta fra *-* = 40 st.
Fortsett å øke på denne måten, med 1 st mer mellom hver
økning til det er 80 (90) st på omgangen. På neste omgang
reguleres m-tallet til 81 (89) st. Fortsett med 1 st i hver st til
arbeidet måler 16 (18) cm. Klipp av garnet.
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KRONE

HÅR

Holde lua med åpningen mot deg og hekle rundt midten

1 flette: Klipp 36 gule tråder på ca 2 meter og fordel dem

av nederste omgang. Hekle 1 fm i hver st = 81 (89) fm.

i 9 bunter av 4 tråder. Legg de 4 trådene i hver bunt doble.

Videre hekles det 1 omgang med 1 st i hver fm og 1 omgang

Håret festes i den smale gule raden som stikker på nedsiden

med 1 st i hver st. Fortsett slik med spissene:

av krona. Begynn i den 12. m fra midt bak.

Hekle 1 st i hver av de 11 (12) første st. *Snu med 3 lm, hopp

Bruk heklenålen og trekk løkken på 1 bunt av 4 tråder gjennom

over første st og hekle 1 st i hver st til det gjenstår 2 st, hekle

m, dra trådendene gjennom løkken. Fortsett med å trekke

disse sammen (dvs vent med siste gjennomtrekking på hver st,

4 tråder gjennom hver av de neste 8 m. Fordel trådene i 3 like

lag 1 kast og trekk gjennom alle 3 løkkene på nålen)*. Gjenta

store deler og flett dem sammen.

fra *-* i alt 3 ganger = 5 (6) st. Siste rad hekles slik: Snu med

Gjenta på den andre siden av kronen.

3 lm, hopp over første st og hekle de 3 (4) siste st sammen.
Klipp av garnet. Hekle 2 spisser til på tilsvarende måte, over

BÅND

11 (12) st. Den fjerde og midterste spissen hekles over 15 (17)

Hekle 70 lm med rosa, snu og hekle 1 kjm i hver lm tilbake.

st. Snu med 3 lm, hopp over første st og hekle 1 st i hver st til

Klipp av garnet og fest trådene. Hekle 2 like bånd.

det gjenstår 2 st, hekle disse sammen*. Gjenta fra *-* i alt 3 (4)

Knyt dem fast som sløyfer nederst på flettene. Klipp flettene

ganger = 9 (9) st.

jevne i nederkant.

Neste rad hekles slik: 3 lm, hopp over første st, hekle
de 2 neste st sammen, 1 st i hver av de 3 neste st og hekle
de 2 siste st sammen = 6 (6) st. Snu med 3 lm, hopp over
første st og hekle de 4 siste st sammen. Klipp av garnet.
De 3 siste spissene hekles som de 3 første.
Sy spissene på kronen løst til luen.
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Garn brukt
i denne oppskriften
FINVASK

HOBBYGARN
70 % akryl, 30 % polyamid
50 gram = ca 100 meter
Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk
på pinne 4 = 10 cm

• RIMELIG HOBBYGARN
• FRISKE SESONGFARGER
• PASSER TIL STRIKKING & HEKLING

Se også Ninjaturtle-lue | LG19-04

HOBBYGARN er et helsyntetisk og rimelig
garn i friske farger som er velegnet til en
rekke hobbyprosjekter.
Prøv HOBBYGARN til f.eks. dukkeklær,
tepper og puter, brikker, løpere og duker
til uteplassen. Her finner du fine farger til
jul og påske, og alle andre festsesonger.
Garnet egner seg like godt til hekling
og strikking.

Se også Dumbo elefantlue | LG19-06
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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

