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

Trine Lise Høyseth

STØRRELSER

Liten (middels) stor

MÅL
Høyde

10

GARNFORBRUK
Pink 766

2 nøster (til en av hver størrelse)

PINNEFORSLAG

Heklenål nr 4

TILBEHØR

Fyllvatt

HEKLEFASTHET

20 fm på nål nr 4 = ca 10 cm

(13)

16

cm

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

HJERTE
Legg opp 2 lm med heklenål nr 4 og hekle 2 fm i den første

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
		

lm = luftmaske, kjm = kjedemaske,
fm = fastmaske

av dem. Snu med 1 lm og hekle 1 fm i første fm og 2 fm i siste
fm = 3 fm. *Snu med 1 lm og hekle 1 fm i hver fm frem til
siste fm hvor det hekles 2 fm*. Gjenta fra *-* til det er 12 (16)
22 fm på raden. Hekle videre med 1 fm i hver fm til det i alt
er heklet 13 (18) 24 rader. Videre hekles hver bue for seg, ved
kun å hekle over de første 6 (8) 11 fm. *Snu på midten med 1 lm,
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og hopp over 1. fm på neste rad, snu i siden med 1 lm og hekle
1 fm i hver fm*, gjenta fra *-* til det gjenstår 4 (5) 8 fm.
Det største hjertet: Hekle 1 rad til, samtidig som det hoppes
over 1. fm i siden = 7 fm.
Alle hjertene: Siste rad hekles slik: 1 lm, hekle de 2 første
fm sammen, 0 (1) 2 fm, hekle de 2 siste fm sammen.
Klipp av garnet. Hekle den andre siden på samme måte,

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

begynn midt i arbeidet med 1 kjm i den første fm fra den første
siden. Hekle 2 like hjerter.

MONTERING
Hekle hjertene sammen med fm ytterst rundt kanten.
Begynn øverst midt mellom buene, fyll med vatt før det
er heklet sammen hele veien. Slutt med å hekle 1 lm-rad
på ca 10-12 cm til hempe. Klipp av garnet og sy hempen til.
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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

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.
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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

