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alpakka
sandnes

alpakka
Modell:1-2.

Design: Brit Frafjord Ørstavik/
Ane Kydland Thomassen
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Håndstrikket - alltid spesielt!

kitten
mohair
smart
superwash
mini

alpakka
Modell:3-4.

Design: Berit Christiansen/
Nuppe Halvorsen
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easy
Modell:5.

Design: Liv Stangeland

Tema 23

2

sandnes silk

mohair

Modell:6.

Design: Liv Stangeland
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Inspirasjon!
SandnesGarn

presenterer her

idéer på selvlagde
fine gaver for

barn og voksne,
strikket i våre

gode merkegarn.
Lykke til!

19 cm

fritidsgarn
Modell:7. 3 størrelser

Design: Camilla Dahl Jørgensen
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sandnes mini

palett

11

superwash

tove

mandarin
petit

Modell:8-9-10-11
Design: Gerd Auestad/
Åsa Christiansen

Tema 23

4

mandarin
classic

Modell:12.

Sandnes Design
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fritidsgarn

alfa
Modell:13-14.

Design: Åsa Christiansen
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fritidsgarn
Modell:15.

Design: Olaug Bjelland
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fritidsgarn
Modell:16.

Design: Olaug Bjelland
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fritidsgarn
Modell:17.

Design: Brit Frafjord Ørstavik
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kitten
mohair
mini

alpakka
Modell:18.

Design: Liv Stangeland
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tove
Modell:20.

Design: Liv Stangeland
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fritidsgarn
Modell:19.

Design: Brit Frafjord Ørstavik
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fritidsgarn
Modell:21
barn/voksen

Design: Gerd Auestad
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easy

alfa

Modell:22.

Design: Liv Stangeland
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mandarin
petit

Modell:23-24.

Design: Åsa Christansen/
Brit Frafjord Ørstavik

Tema 23
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sandnes mini

duett

Modell 25-26-27.

Design: Åsa Christiansen/
Brit Frafjord Ørstavik
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fritidsgarn

31

tove
alfa

Modell: 28-29-30-31.
Sandnes Design
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10-12 cm
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mandarin
petit

Modell:32.

Design: Liv Stangeland
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tove
Modell:33-34.

Design: Camilla D. Jørgensen/
Olaug Bjelland
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fritidsgarn

På puta lå pusen
og malte og sa:
” Jeg ligger så deilig
og har det så bra.”

tove
Modell:35-36-37.

Design: Aud Myhre/
Brit Frafjord Ørstavik/
Camilla D. Jørgensen

Tema 23
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mandarin
petit

fritidsgarn
Modell:38-39-40-41.

Design: Gerd Auestad
Sandnes Design

Tema 23
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tove
Modell:42.

Design: Liv Stangeland

Tema 23

mandarin
petit

fritidsgarn
Modell:43-44.

Design: Liv Stangeland/
Sandnes Design

Tema 23
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fritidsgarn
Modell:45.

Design: Sanne Lousdal

Tema 23
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tove
Modell:46.

Design: Liv Stangeland

Tema 23

mandarin
petit

Modell:47.

Design: Lene Holme Samsøe
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48

mandarin
petit

SISU

Modell:48-49-50-51.

Design: Gerd Auestad/
Anne Grete B. Stokmo
Brit Frafjord Ørstavik

Tema 23
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18

52

fritidsgarn

53

mandarin
heklegarn

Modell:52-53-54.
Design: Jorunn H. Valle/
Liv Stangeland
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Modell:55.

Design: Gerd Auestad
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smart
superwash
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tove
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Nr 1

Nr 2

Pute

Teppe i bestemorruter

Størrelse:
42x42 cm

Mål:
1 rute måler ca 22 x 22 cm.
Til vårt teppe er det heklet 35
ruter, 5 i bredden og 7 i høyden.
Teppet blir da ca 114 cm bredt
og ca 158 cm langt inkl heklet
kant.

Garn:
sandnes kashmir alpakka
(84 % babyalpakka, 16
kashmir, 50 gram = ca
meter)

%
68

Garnmengde:
Natur 1012: 450 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 5½
Strikkefasthet:
26 m mønsterstrikk på p nr 5½ =
10 cm
Legg opp 216 m på rundp nr 5½.
Strikk
mønster
rundt
etter
diagram til arb måler ca 42 cm.
Fell av.
Montering:
Ha i en fyllpute (40 x 40 cm).
Sy sammen langs oppleggs- og
avfellingskant.

Garn:
sandnes alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnalternativ:
peer gynt, smart, mandarin
classic
Garnmengde:
Grå 1042: 750 gram
Natur 1012: 100 gram
Koks 1088: 100 gram
Grønn 9435: 50 gram
Teppet veier 950 gram
Veiledende heklenål:
Nr 4
Det hekles 12 ruter ensfarget grå
og
23
ruter
med
denne
fargerekkefølge på de 10 omg.
Grå, grønn, natur, grå, natur,
koks, grå, grå, natur, grå.
1. st på omg = 3 lm
Legg opp 6 lm med grå og ta
sammen til ring med 1 kjm.
1. omg: Hekle *3 st i ringen, 3
lm (= lm-bue)*, gjenta fra *-* i
alt 4 ggr = 4 grupper i alt. Ta sm
med 1 kjm i 3. lm, hekle kjm
fram til neste lm-bue.
2. omg: Hekle *3 st + 3 lm + 3
st i samme bue (= hjørne), 1
lm*. Gjenta fra *-* i alt 4 ggr. Ta
sm med 1 kjm i 3. lm. Hekle kjm
fram til første lm-bue, eller ved
fargeskifte: Klipp av tråden og
trekk den gjennom masken. Det
er nå laget 4 hjørner med 2 stgrupper i hvert hjørne og ny omg
beg nå i hjørnet mellom 2
grupper.

3

3. omg: Fest tråden med 1 kjm
rundt første lm-bue, 3 st + 3 lm,
3 st i samme lm-bue, 1 lm, 3 st
rundt neste lm-bue, 1 lm *hekle
3 st + 3 lm + 3 st i neste hjørne,
1 lm, 3 st rundt neste lm-bue, 1
lm*. Gjenta fra *-* i alt 4 ggr, ta
sm med 1 kjm i 3. lm. Hekle kjm
fram til første lm-bue, eller ved
fargeskifte: Klipp av tråden og
trekk den gjennom masken.
4. omg: Fest tråden i hjørnet og
hekle 3 st + 3 lm + 3 st her,
hekle 1 lm, 3 st rundt neste lmbue, 1 lm, 3 st rundt neste lmbue, 1 lm, i neste hjørne hekles
3 st + 3 lm + 3 st. Fortsett på
samme måte langs de neste 3
sidene, og ta sm med 1 kjm i 3.
lm. Hekle kjm fram til første lmbue, eller ved fargeskifte: Klipp
av tråden og trekk den gjennom
m.
5. – 10. omg: Hekles som 4.
omg, men med en stavgruppe
mer på hver side for hver omg.
Montering:
Sy samme rutene som diagram
viser. De grå rutene er hvite og
de flerefarget er sorte.
Hekle til slutt 1 omg med grått
rundt hele teppet slik: *5 st i
hver lm-bue, 1 fm i 2. st*, gjenta
fra *-* omg rundt. Obs! i
hjørnene på teppet hekles 7 st
og det hekles 3 st i hvert hjørne
på hver rute.

Nr 3

Nr 4

Nr 5

Pynteblomst

Pulsvanter

Hjertepute

Størrelse:
Dame

Mål:
Hjertepute: 34x40 cm

Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
alpakka, 50 gram = ca 150
meter)

Garn:
easy (100 % merinoull, 50 gram
= ca 51 meter)

Garn:
sandnes alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
kitten mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle, 50 gram =
ca 165 meter)
london sølv (20 gram = 150
meter)
Garnmengde:
sandnes alpakka:
Svart 1099: 50 gram eller rester
kitten mohair:
Lys grå 1032: 50 gram eller
rester
london sølv: 1 nøste eller rester
Tilbehør:
1 knapp, 1 sikkerhetsnål
Veiledende heklenål:
Nr 2½ og 3½

1. Blomst:
Legg opp 6 lm med alpakka på
heklenål nr 2½, ta sammen til en
ring med 1 kjm.
Hekle *40 lm, 1 fm i ringen*,
gjenta fra *-* i alt 18 ggr.
Klipp av tråden.
2. Blomst:
Legg opp 6 lm med 1 tråd kitten
mohair og 1 tråd london sølv
på heklenål nr 3½, ta sammen til
en ring med 1 kjm.
Hekle *18 lm, 1 fm i ringen*,
gjenta fra *-* i alt 12 ggr.
Klipp av tråden.
Montering:
Legg blomst 2 over blomst 1 og
sy dem sammen. Sy fast en
knapp i midten av blomsten til
pynt, og monter en sikkerhetsnål
på undersiden.

Garnmengde:
Natur 1012/Svart 1099: 50 gram
Tilbehør:
Ca 16 cm pyntebånd
Veiledende pinner:
Strømpep nr 2 ½
Strikkefasthet:
30 m glattstrikk på p nr 2½ = 10
cm
Legg opp 56 m med natur/svart
på p nr 2½ og strikk vrangbord
rundt 1 vridd r, 1 vr 7 cm.
Strikk
1
omg
glattstrikk,
samtidig som det økes 4 m
jevnt fordelt = 60 m.
Fortsett rundt i glattstrikk til arb
måler 13 cm. Marker for tommel
slik: strikk først 17 m, strikk 11
tommel-m 1 ggr med en hj.tråd,
sett deretter m tilbake på p og
fortsett i glattstrikk til arb måler
ca 15 cm. Strikk 1 hullrad slik:
*2 r sm, 1 kast* omg rundt.
Strikk 6 omg glattstrikk.
Fell av.
Tommel:
Plukk ut hj.tråden og sett m inn
på p. Strikk opp 1 m i hver side
= 23 m og strikk glattstrikk rundt
i alt 9 omg. Fell av.
Montering:
Brett inn kanten ved hullraden og
sy til på vrangsiden. Om ønskelig
kan pulsvanten pyntes med et
pyntebånd som sys på. Se foto.
Strikk en pulsvante til på samme
måte, men speilvendt (med
tommel på motsatt side).
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Garnmengde:
Rødt 4219: 150 gram
Tilbehør:
12 gullperler
Veiledende pinner:
Strømpep nr 8
Strikkefasthet:
12 masker glattstrikk, på pinne
nr 8 = 10 cm.
Legg opp 16 m på strømpe p nr 8
med rødt og strikk rundt i
glattstrikk slik:
Strikk 1 omg og sett ett merke i
hver side med 8 m til forsiden og
8 m til baksiden.
Øk 2 m i hver side, 1 m på hver
side av merkene på hver omg i
alt 6 ggr (= 40 m). Strikk til arb
måler 10 cm.
Sett m på en hjelpetråd.
Legg opp og strikk en del til på
samme måte. Sett alle m inn på
4 pinner, 20 m på hver p. Strikk
6 cm frem og tilbake i glattstrikk
med åpning midt på bakstykket
(= 8 p). Strikk videre rundt i
glattstrikk og sett et merke i
hver side med 40 m til forside og
40 m til bakside.
Fell 2 m i hver side, 1 m på hver
side av merkene på hver 2. omg
til det er 4 m igjen. Trekk tråden
gjennom maskene og fest den
godt.
Montering:
Fyll hjerte med ull.
Sy igjen åpningen på bakstykket.
Sy fast 12 gullperler, 6 perler på
hver side. Se foto.
Tvinn en snor av dobbelt garn,
som er ferdig tvunnet ca 160 cm.
Snoren sys fast med sytråd rundt
hele hjerte. Beg og slutt nede i
spissen. La det være 15 cm lange
ender som knyttes sammen til en
sløyfe.

Nr 7

Nr 8

Tova Nisse

Pute i dominostrikk

Størrelse:
(Mini 10 cm) liten 19 cm (stor 32
cm)

Putens mål:
Ca 40 x 50 cm

Garn:
fritidsgarn (100% ren ny ull. 50
gram = ca 70 m)

Nr 6
Sjal
Størrelse: 60X150 cm
Garn:
sandnes silk mohair (60 % kid
mohair, 15 % ull, 25 % silke, 50
gram = ca 280 m)
Garnmengde:
Natur 1012: 100 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 5½
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm
Legg opp litt løst 96 m på rundp
nr 5½.
Strikk glattstrikk frem og tilbake
3 cm.
*Sett 6 m på hj.p foran arb,
strikk 6 m r, strikk m fra hj.p r*,
gjenta fra *-* p ut.
Strikk videre i glattstrikk til arb
måler 50 cm.
*Sett 6 m på hj.p foran arb,
strikk 6 m r, strikk m fra hj.p r*,
gjenta fra *-* i alt 3 ggr og
videre glattstrikk p ut.
Strikk videre glattstrikk til arb
måler 100 cm.
*Sett 6 m på hj.p bak arb, strikk
6 m r, strikk m fra hj.p r*, gjenta
fra *-* i alt 3 ggr og videre
glattstrikk p ut.
Strikk til arb måler 146 cm.
*Sett 6 m på hj.p bak arb, strikk
6 m r, strikk m fra hj.p r*, gjenta
fra *-* p ut.
Strikk 3 cm glattstrikk. Fell av.

Garnmengde:
Rødt 4219: (50) 50 (100) gram
Rest med naturhvitt garn og/
eller litt naturhvit ull
Brunt garn til øyner
Veiledende pinner:
Nr 6
Filte nål
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 6 = 10
cm
Legg opp (20) 33 (50) m med
rødt på p nr 6 og strikk frem og
tilbake 4 p r (= rillestrikk). Strikk
videre i glattstrikk (8) 14 (30) p.
Fell 4 m jevnt fordelt på neste p.
Fell videre 2 m jevnt fordelt på
hver p fra rettsiden til det
gjenstår 3 m. Klipp av tråden og
trekk den gjennom de resterende
m.
Montering:
Sy sammen nissen.
Lag en pompon med hvitt garn.
Sy den fast i toppen på nissen.
Toves, se side 2.
Ansikt:
Ta litt natur- hvitt garn eller ull
og form det til en passe stor
sirkel til ansikt. Ansiktet filtes på,
nederst på nissen. Lag 3 like
store avlange ruller (= nese og 2
kinn) som filtes på. Ta litt brunt
garn eller ull og lag øyner over
kinnene. Til slutt tas natur hvitt
garn eller ull til skjegg som filtes
på under nesen.

Garn:
sandnes mini palett (80 %
superwash ull, 20 % nylon, 100
gram = ca 400 meter)
Garnalternativ:
sisu, mandarin petit, sandnes
mini alpakka, mini duett
Garnmengde:
Grå/petrol 0965: 200 gram
Tilbehør:
Fyll til puten
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½
Strikkefasthet:
24 m rillestrikk på p nr 3½ = 10
cm
1 rute = 10x10 cm
1. remse:
Legg opp 49 m. Strikk r fram og
tilbake (= rillestrikk). Hele puten
strikkes i rillestrikk.
*Neste p, fra rettsiden: Strikk
23 r, ta 2 m r løs av samtidig, 1
r, trekk de løse m over samtidig,
strikk 23 r.
Neste p, vrangsiden: Rett.
Gjenta disse 2 p hele tiden, men
med 1 m mindre før og etter
fellingen hele tiden til det
gjenstår 1 m. La denne m være
på p og strikk opp 1 m i hver rille
langs enden på siste rute = 24
nye m = 25 m til sammen, legg
opp 24 nye m på slutten av p =
49 m til sammen. Strikk r
tilbake*.
Gjenta fra *-* til det er 5 ruter til
sammen. Siste rute avsluttes når
1 m gjenstår. Klipp av tråden og
trekk gjennom siste m.
2. remse:
Strikkes direkte på 1. remse.
Beg med å legge opp 25 m, og
strikk opp 24 m langs sidekanten
på 1. rute (=1 m i hver rille) i 1.
remse = 49 m.
Strikk rett tilbake.
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Strikk og fell som på første
remse.
Neste
rute
strikkes
direkte på første rute.
Strikk til sammen 4 remser = 4 x
5 ruter = ene siden på puten.
Strikk en del til på samme måte.
Montering:
Sy sammen de 2 delene. Fyll
puten.

Nr 9
Pute
Mål, før toving:
Ca 48X48 cm
Mål, etter toving:
Ca 40X40 cm
Garn:
tove (100 % ren ny ull, 50 gram
= ca 160 m)
Garnmengde:
Koks 1088: 100 gram
Grå 1053: 50 gram
Lys grå 1035: 50 gram
Natur 1012: 50 gram
Petrol 7345: 50 gram
Tilbehør:
Fyll til puten
Veiledende strikkepinner:
Nr 4
Strikkefasthet:
20 m rillestrikk på p nr 4 = 10
cm
Det strikkes 8 lapper som syes
sammen, 4 til forside og 4 til
bakside.
Legg opp 93 m med koks. Strikk
rett
fram
og
tilbake
(=
rillestrikk).
Sett et merke rundt midterste m
= merkem, med 46 m på hver
side.
*Strikk til 2 m før merkem, 2
vridd r sm, 1 merkem r, 2 r sm.
Strikk r ut p.
Strikk 1 p r over alle m*.

Gjenta fra *-* hele tiden i
stripemønster:
8 riller koks
2 riller petrol
4 riller grå
2 riller lys grå
2 riller koks
2 riller petrol
2 riller grå
4 riller lys grå
2 riller natur
2 riller petrol
2 riller grå
4 riller lys grå
Avslutt med riller med natur til 3
m gjenstår. Ta 2 r løs av, 1 r,
trekk de løse m over.
Strikk 7 ruter til på samme måte.
Montering:
Sy rutene sammen slik at
oppleggskanten på de fire rutene
kommer i de 4 hjørnene og
avfelling midt i puten.
La det stå igjen en åpning til å
fylle puten.
Tov puten. Toving se side 2
Etter toving:
Fyll puten og sy til.

Nr 10
Grytekluter
Mål:
Ca 16 cm i diameter
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, sisu,
sandnes mini duett
Garnmengde:
Beige 2431/lys blå 5930: 50
gram
Natur 1002/lys beige 2205: 50
gram
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3
Heklefasthet:
24 st med heklenål nr 3 = 10 cm
1. fm = 2 lm
1. st = 3 lm
6

Legg opp 6 lm med beige/lys blå,
og ta sm til en ring med 1 kjm.
1. omg: Hekle 12 fm i ringen, ta
sm med 1 kjm. Vend.
2. omg: Hekle 2 st i hver fm omg
rundt, ta sm med 1 kjm. Vend =
24 st.
3. omg: Hekle *1 st i første st, 2
st i neste st*, gjenta fra *-* omg
rundt, ta sm med 1 kjm. Vend =
36 st.
4. omg: Hekle *1 st i de 2 første
st, 2 st i neste st*, gjenta fra *-*
omg rundt, ta sm med 1 kjm.
Vend = 48 st.
5. omg: Hekle *1 st i de 3 første
st, 2 st i neste st*, gjenta fra *-*
omg rundt, ta sm med 1 kjm.
Vend = 60 st.
6.-8. omg: Gjenta slik med 1 m
mer mellom hver økning til i alt
96 st.
9. omg: Skift til natur/ lys beige
og hekle *1 fm i de 7 første st, 2
fm i neste st*, gjenta fra *-* omg
rundt. Ta sm med 1 kjm.
10. omg: Hekle en hempe av 20
lm, ta sm i 1 kjm.
Hekle vifter slik:* hopp over 1 fm,
(1 hst, 3 st, 1 hst) i neste fm,
hopp over 1 fm, 1 fm i neste fm*,
gjenta fra *-* omg rundt. Hekle 1
fm i hver lm i hempen.
Hekle en gryteklut til på samme
måte.

Nr 11

Pyntehåndkle i lilla

Pyntehåndkle i natur

Mål:
Ca 36 x 48 cm

Mål:
Ca 36 x 48 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
Natur 1002: 100 gram

Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
Lilla 5226: 100 gram
Veiledende pinner:
Nr 2½ og 3
Heklenål nr 2½

Veiledende pinner:
Nr 2½ og 3
Heklenål nr 2½

Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm i bredden.

Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm i bredden
Legg opp 97 m på p nr 2½ og
strikk r fram og tilbake til
sammen 9 p (= 5 riller). Skift til
p nr 3 og strikk mønster etter
diagram. På første p økes som
diagrammet viser (= 111 m).
Strikk til arb måler ca 46 cm,
avslutt med helt mønster og fell
på siste p tilsvarende økningen
på første mønsterp.
Skift til p nr 2½ og strikk 9 p r
(riller). Fell av passe løst med r
m fra vrangsiden.
Hempe:
Hekle til slutt en hempe midt på
ene kortsiden eller i ene hjørnet.
Fest tråden med 1 kjm, hekle 15
lm, hekle 1 kjm samme sted som
første kjm. Vend og hekle 18 fm i

Legg opp 96 m på p nr 2½ og
strikk 11 p r, fram og tilbake (=
6 riller).
Skift til p nr 3 og strikk mønster
etter diagram til arb måler ca 46
cm, avslutt med helt mønster.
Skift til p nr 2½ og strikk 11 p r
(riller). Fell av passe løst med r
m fra vrangsiden.
Hempe:
Hekle til slutt en hempe midt på
ene kortsiden eller i ene hjørnet.
Fest tråden med 1 kjm, hekle 15
lm, hekle 1 kjm samme sted som
første kjm. Vend og hekle 18 fm i
ringen

ingen
.
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Tilbehør:
Innleggspute 40 X 40 cm

Nr 12

Nr 13

Grytekluter

Tova stolteppe

Størrelse:
Ca 22 x 23 cm

Teppets mål:
Før toving ca: 57 X 130 cm
Etter toving ca: 49 X 108 cm

Garn:
mandarin classic (100 %
bomull, 50 gram = ca 110
meter)

Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)

Veiledende pinner:
P nr 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm

Garnmengde:
Brun 3082: 100 gram
Beige 2650: 100 gram
Lys beige 2641: 100 gram
Flaskegrønn 6872: 50 gram
Lys grønn 7534: 100 gram

Legg opp 104 m med alfa og
strikk glattstrikk rundt til arb
måler ca 40 cm.
Legg canto i tre sirkler på puten
og sy fast med sytråd, se foto.
Sy sammen i bunnen. Putt i
innleggsputen og sy pent til i
toppen.

Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på pinne nr 4 =
10 cm.

Veiledende pinner:
P nr 5½

Nr 15

Gryteklutene er doble og strikkes
rundt.

Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm

Garnmengde:
Kaki 8041: 150 gram
Veiledende pinner:
Liten rundp nr 4
Heklenål: 3½

Legg opp 90 m og strikk 4 omg
glattstrikk. Strikk videre mønster
etter diagram som gjentas i alt 4
ggr og arb måler ca 22 cm.
Avslutt med 4 omg glattstrikk og
fell av.
Montering:
Beg i siden, der omg beg og sy
oppleggs- og avfellingskantene
sammen (45 m foran og 45 m
bak).
Heklet kant og hempe:
Beg i et hjørne, fest tråden med
1 kjm, hekle videre 1 fm i hver m
omg rundt, avslutt med å hekle
16 lm til hempe, fest med 1 kjm.
Strikk en gryteklut til på samme
måte.

Legg opp 80 m med brunt og
strikk r fram og tilbake i striper
slik (= riller):
1 nøste brun, 1 nøste beige, 1
nøste lys grønn, 1 nøste lys
beige, 1 nøste flaskegrønn, 1
nøste beige, 1 nøste brun, 1
nøste lys grønn, 1 nøste lys
beige. Fell av.
Tova arb, se side 2.
Brett det siste lys beige feltet mot
vrangsiden og sy til i hver side.
Tov teppet, se side 2.

Nr 14

Tova grytekluter
Mål, før toving:
Ca 42 cm i diameter
Mål, etter toving:
Ca 30 cm i diameter
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Koks 1088: 100 gram
Petrol 6937: 100 gram
Veiledende strikkepinner:
Rundp nr 5½.
Heklenål nr 5.
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm

Pute
Putens mål:
ca 40 X 40 cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
canto (95 % ull, 5 % polyamid,
50 gram = ca 35 meter)
Garnmengde:
alfa
Petrol 6765: 200 gram
canto
Natur 1012: 50 gram eller rest
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Strikk frem og tilbake i
rillestrikk = r på alle p.
Strikkes
med
forkortede
rekker. Oppleggs-m = radius i
sirkelen.
Legg opp 30 m med koks på p nr
5½. *Strikk til det gjenstår 3 m
på p, vend, 1 kast og strikk r
tilbake. Strikk til det gjenstår 6
m på neste p, vend, 1 kast og
strikk r tilbake.

Gjenta disse p og la det gjenstå
3 m mer for hver vending til alle
m er strikket*. Strikk 1 p r over
alle m. OBS! Strikk kastet sm
med neste m på p, for å unngå
huller i arb.
Snu og strikk r tilbake = 1
trekant. Skift til petrol og strikk
på samme måte, vekselvis 1
trekant med hver farge til det i
alt er strikket 9 trekanter med
hver
av
fargene.
Fell
av,
samtidig som kastet strikkes sm
med neste m på p.
Montering:
Sy oppleggskanten sm med
avfellingskanten. Fest trådene.
Trekk en tråd gjennom m midt i
sirkelen, stram godt og fest
tråden.
Hempe: Hekle 1 hempe med
koks eller petrol, beg med 1 kjm,
hekle 16 lm og fest med 1 kjm.
Hekle ca 32 fm i lm-ringen.
Strikk den andre grytekluten på
samme måte.
Tov arb. Toving, se side 2.

Nr 16
Tova sitteunderlag
Mål, før toving:
Ca 60 cm i diameter
Mål, etter toving:
Ca 46 cm i diameter
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Print 3757: 100 gram
Gul 2117: 50 gram
Orange 3408: 50 gram
Grønn 8536: 50 gram

Strikk frem og tilbake i
rillestrikk = r på alle p.
Strikkes
med
forkortede
rekker. Oppleggs-m = radius i
sirkelen.
Legg opp 42 m med print på p nr
5½. *Strikk til det gjenstår 7 m
på p, vend, 1 kast og strikk r
tilbake. Strikk til det gjenstår 14
m på neste p, vend, 1 kast og
strikk r tilbake. Gjenta disse p og
la det gjenstå 7 m mer for hver
vending til alle m er strikket = 1
trekant. Klipp av tråden, 10-15
cm lang trådende, den skal ikke
festes*. Skift til gul, 10-15 cm
lang trådende. Strikk 1 p r over
alle m. OBS! Strikk kastet sm
med neste m på p, for å unngå
huller i arb. Vend og strikk r
tilbake. Gjenta fra *-*.
Fortsett på samme måte og
videre
med
denne
fargeinndelingen:
**Print, grønn, print, orange,
print, gul**, gjenta fra **-** til
det i alt er strikket 6 trekanter
med hver av fargene gul, grønn,
orange og 18 trekanter med
print. Fell av samtidig som kastet
strikkes sm med neste m på p.
Montering:
Sy oppleggskanten sm med
avfellingskanten. Trådene festes
ikke. Trekk en tråd gjennom m
midt i sirkelen, stram godt og
knytt en knute. Trådende festes
ikke.
Tov arb. Toving, se side 2.
Trådene toves og filtres sm. Etter
toving, mens arb er vått kan
sitteunderlaget
formes
og
strekkes i fasong og de løse
sammenfiltrede
trådene
klippes/rives fra hverandre, samt
noen kan være sammenfiltrede –
se foto.

Veiledende strikkepinner:
Rundp nr 5½
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm
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Nr 17
Tova tøffler
Størrelse:
(2-4) 6-8 (10-12) år dame
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Rosa print 4100/Lilla print 5228:
(50) 100 (150) 150 gram
Veiledende pinner:
Strømpep nr 6
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 6 = 10
cm
Legg opp (28) 32 (36) 40 m på
strømpep nr 6 og strikk *3 omg
vr, 4 omg r*, gjenta fra *-* i alt
(2) 3 (4) 5 ggr.
Klipp av tråden og strikk hæl slik:
Sett de (7) 8 (9) 10 første og (7)
8 (9) 10 siste m på en p og strikk
(5) 6 (7) 8 cm glattstrikk frem og
tilbake, og fell deretter på
følgende måte:
Strikk til (4) 5 (5) (6) m gjenstår
i den ene siden, vend og strikk til
gjenstår like m i andre siden,
vend og strikk til 1 m før forrige
vending, ta m løs av, 1 r, trekk
den løse m over.
Vend og strikk til 1 m før
vendingen i andre siden, strikk 2
m vr sammen.
Fortsett å strikke 1 m på hver
side av ”hullet” sammen i hver
side til alle sidemaskene er felt.
Strikk opp (5) 6 (6) 7 m på hver
side av hælen.
Fortsett
rundt
i
glattstrikk
samtidig som det på 1. omg
felles 1 m på hver side av hælen,
til foten måler (14) 16 (18) 24
cm.
Fell for tå slik:
Strikk *2 r sm, (3) 4 (5) 6 r, 2 r
sm*, gjenta fra *-* omg ut.
Strikk 3 omg r uten felling.
Strikk *2 r sm, (1) 2 (3) 4 r, 2 r
sm*, gjenta fra *-* omg ut.
Strikk (2) 3 (3) 3 omg r uten
felling.

Str (2-4): Strikk 2 r og 2 r sm
omg rundt.
Klipp av tråden, trekk den
gjennom alle m, stam til og fest
tråden.
Str 6-8 (10-12) dame:
Strikk *2 r sm, 0 (1) 2 r, 2 r
sm*, gjenta fra *-* omg ut.
Strikk 2 omg r uten felling.
Strikk 2 og 2 m r sm omg rundt.
Klipp av tråden, trekk den
gjennom alle m, stam til og fest
tråden.

Nr 18
Tunika - dukke
Garn:
sandes mini alpakka (100 %
ren alpakka 50 gram = ca 150
meter)
Garnalternativ:
sisu, mandarin petit
Garnmengde:
Syrin 4611: 50 gram
Tilbehør:
2 knapper
Veiledende pinner:
Strømpep nr 2½ og 3
Heklenål nr 2½
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Legg opp 108 m med syrin på
rundp nr 2½ og strikk 2 cm rundt
i vrangbord 1 r, 1 vr. Sett et
merke i hver side med 55 m til
forstykke og 53 m til bakstykke.
Skift til p nr 3 og strikk videre i
glattstrikk, men fortstett med
vrangbord 1 vr, 1 r over de 13
midterste m på forstykket. Fell 2
m i hver side, 1 m på hver side
av merkene. Gjenta fellingene
hver 6 omg til det i alt er felt 6
ggr (= 84 m). Strikk til arb måler
11 cm. Skift til p nr 2½ og strikk
3 cm vrangbord 1 r, 1 vr. Del arb
til for- og bakstykke ved å felle 2
m i hver side.

Bakstykket (= 39 m)
Skift til p nr 3.
Strikk
frem
og
tilbake
i
glattstrikk og fell til ermehull på
annenhver p med 1,1 m i hver
side (= 35 m).
Del arb for splitt ved å fell 1 m
midt på arb, og strikk hver side
ferdig for seg. Strikk videre frem
og tilbake over 17 m til
ermehullet måler 6 cm. Fell til
nakken på annenhver p mot
splitten 6,2 m. Fell av.
Strikk den andre siden lik, men
speilvendt.
Forstykke (= 41 m)
Skift til p nr 3 og strikk frem og
tilbake i glattstrikk, og vrangbord
over de 13 midterste m som før.
Fell
til
ermehull
som
på
bakstykke.
Strikk til ermehullet måler 5 cm.
Fell de midterste 11 m til
halsringning og strikk hver side
ferdig for seg. Fell videre mot
halsen på annenhver p 2,1,1 m.
Strikk til forstykke er like langt
som bakstykket. Fell av. Strikk
den andre siden lik, men
speilvendt.
Ermer:
Legg opp 32 m på p nr 2½ og
strikk 2 cm rundt vrangbord 1 r,
1 vr. Skift til p nr 3 og strikk
videre
2
omg
glattstrikk,
samtidig som det økes 10 m
jevnt fordelt på 1. omg. Fell 2 m
midt under erme. Strikk videre
frem og tilbake i glattstrikk og
fell videre på annenhver p i hver
side 1,1,1 m. Fell av. Strikk et
erme til på samme måte.
Montering og kanter:
Sy sammen på skuldrene.
Sy i ermene.
Hekle 1 omg fm og 1 omg krepse
m (= fm som hekles fra venstre
mot høyre) rundt hals og splitt,
samtidig som det lages 2 lm
hemper langs den ene siden (=
knapphull).
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Leggings
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka 50 gram = ca 150
meter)
Garnalternativ:
sisu, mandarin petit
Garnmengde:
Hvitt 1001: 50 gram
Tilbehør:
Elastikk i passe lengde
Legg opp 82 m med hvitt på p nr
2½.
Strikk
rundt
4
omg
glattstrikk,
1
omg
vr
til
brettekant, 4 omg glattstrikk.
Skift til p nr 3 og strikk 1 omg
glattstrikk, samtidig som det
økes jevnt fordelt til 84 m.
Strikk buksen høyere bak. Sette
ett merke midt bak, strikk 5 m
forbi merket, vend og strikk
tilbake 5 m forbi merket, vend og
strikk 5 m forbi forrige vending.
Gjenta dette til det er 3
vendinger på hver side. Fortsett
med glattstrikk rundt til arb
måler 10 cm fra brettekanten.
Sett et merke midt foran, i tillegg
til merket midt bak. Strikk til 1 m
før hvert merket, øk 1 m ved å ta
opp tråden mellom to m og strikk
den vridd r, strikk 2 m, øk 1 m.
Strikk 2 omg uten økning. Gjenta
øking. Strikk 2 omg uten økning.
Gjenta økninger = 96 m. Strikk 1
omg glattstrikk.
Del arb med 48 m til hvert ben,
og strikk bena hver for seg.
Strikk 3 omg. Fell 2 m på
innsiden
av
benet.
Gjenta
fellingene hver 3. omg til det i alt
er felt 3 ggr, så hver 6 omg til
det i alt er felt 6 ggr (= 36 m).
Strikk til benet måler 10 cm.
Skift til pinner nr 2½ og strikk 3
omg, samtidig som det felles
jevnt fordelt på 1. omg til 30 m.
Strikk 1 omg vr til brettekant, og
3 omg glattstrikk. Fell av. Strikk
det andre benet på sammen
måte.
Trekk
elastikk
gjennom
brettekanten i livet.

Sko

Jakke og lue

Garn:
sandes mini alpakka (100 %
ren alpakka 50 gram = ca 150
meter)

Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
kitten mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle, 50 gram =
165 meter)

Garnmengde:
Syrin 4611: 50 gram eller rest
fra tunika
Tilbehør:
2 knapper
Legg opp 28 m med syrin på p nr
3 og strikk frem og tilbake i
glattstrikk, samtidig som det
økes 1 m i beg og slutten på
annenhver p til det i alt er 32 m.
Strikk videre r på alle p (=
rillestrikk). Strikk 5 p. På neste p
felles det slik: 13 m, 2 r sm, 2 r,
2 m vridd r sm, 13 r.
Gjenta fellingene på annenhver
p, men med 1 m mindre før og
etter hver felling i alt 4 ggr.
Fell av litt løst. Strikk en sko til
på samme måte.
Spensel: Legg opp 8 m med syrin
på p nr 3 og strikk 3 p frem og
tilbake r (= rillestrikk). Fell av.
Strikk en spensel til på samme
måte.
Montering:
Sy
sammen
i
bunnen
(oppleggskanten) og videre opp
bak. Plasser spensel midt foran
og sy til i den ene siden. Sy fast
med en knapp i den andre siden.

Garnmengde:
kitten mohair:
Lys grå 1032: 50 gram
sandnes mini alpakka:
Hvitt 1001: 50 gram
Tilbehør:
6 knapper
Veiledende pinner:
Nr 5½ og nr 6
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk med 1 tråd mini
alpakka, 1 tråd kitten mohair
på p nr 6 = 10 cm
Hele plagget er strikket i
dobbelt garn, 1 tråd mini
alpakka og 1 tråd kitten
mohair.
2 p r = 1 rille
For og bakstykke:
Legg opp 60 m på p nr 5½ og
strikk frem og tilbake 5 p r. Skift
til p nr 6. Sett et merke i hver
side med 15 m til hvert forstykke
og 30 m til bakstykke. Strikk
videre vekselvis 4 p glattstrikk og
2 riller. Obs! Når arb måler 4 cm
felles det 2 m i hver side (= 1 m
på hver side av merkene = 4 m
felt). Gjenta fellingene på hver 4
cm til det i alt er felt 3 ggr (48
m). Strikk til arb måler 17 cm.
Del arb ved å felle 2 m i hver
side.
Bakstykket (= 22 m)
Strikk
frem
og
tilbake
i
glattstrikk og fell til ermehull 1,1
m i hver side på annenhver p (=
18 m). Strikk til ermehullet måler
8 cm. Fell av.
Forstykke: (= 11 m)
Strikk
frem
og
tilbake
i
glattstrikk og fell til ermehull i
siden på annenhver p 1,1 m (= 9
m).
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Nå ermehullet måler 6 cm felles
det ved forkanten på annenhver
p 2,2 m. Strikk til forstykke er
like langt som bakstykke. Fell av.
Strikk det andre forstykke på
samme måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp 18 m på p nr 5½ og
strikk 5 p r. Sett et merke der
omg beg. Skift til p nr 6 og strikk
videre
rundt
i
glattstrikk,
samtidig som det på første omg
økes 1 m på hver side av merke.
Gjenta økningene på hver 3 cm
til det i alt er økt 3 ggr. Strikk til
erme måler 9 cm. Fell 2 m midt
under erme. Strikk videre frem
og tilbake i glattstrikk og fell 1,1
m i hver side på annenhver p.
Fell av. Strikk et erme til på
samme måte.
Montering og kanter:
Sy sammen skuldrene og sy i
ermene.
Strikk opp langs forkantene og
rundt halsen på p nr 5½. Strikk 1
p r fra vrangsiden, samtidig som
det lages 5 knapphull langs
høyre forkant. Det øverste 2 m
ned fra hals- kanten.
Knapphull: 2 r sm, 1 kast. De
resterende knapphullene lages
med 5 m mellom- rom. Fell av.
Sy i knapper.

Lue

Legg opp 42 m på p nr 5½ og
strikk frem og tilbake 5 p r. Skift
til p nr 6 og strikk videre rundt i
glattstrikk til arb måler 8 cm.
Fell slik: Strikk *5 r, 2 r sm*,
gjenta fra *-* omg rundt (= 36
m). Strikk 2 omg uten å felle.
Fell slik: Strikk *4 r, 2 r sm*,
gjenta fra *-* omg rundt (= 30
m). Strikk 1 omg uten å felle.
Strikk *3 r, 2 r sm* omg rundt
(= 24 m). Strikk 2 r sm omg
rundt (= 12 m). Trekk tråden
igjennom m. Fest tråden godt.
Montering:
Strikk opp langs høyre splittkant
5 m på p nr 5½. Strikk 1 p r fra
vrangsiden samtidig som det
lages 1 knapphull. Strikk 2 r, 1
kast, 2 r sm, 1 r.
Fell av. Sy i 1 knapp.

Nr 19
Veske i fritidsgarn
Størrelse:
Mål etter toving: Ca 22 x 33 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Grå 1055: 150 gram
Rosa 4513: 50 gram
Tilbehør:
2 knapper
Veiledende pinner:
P nr 5½
Heklenål nr 5

Legg opp 140 m og strikk 6 p
perlestrikk frem og tilbake (1. p =
vrangsiden).
På 3. p felles det til knapphull
slik: Strikk til det gjenstår 5 m,
fell 3 m, strikk p ut.
På neste p legges opp 3 nye m
over de felte.
Skift til rosa, samtidig beg
fellingen i ene siden ved å
strikke 2 m sm innenfor 1 m, i
slutten og beg (=klaff).
Strikk stripemønsteret i alt 4 ggr,
slutt med 6 p perlestrikk.
Strikk et knapphull til på samme
måte på den 1. p i det siste grå
feltet.

Nr 20

Hank:
Legg opp 4 m med grå på
strømpep nr 5½, og strikk
glattstrikk slik:
Strikk 1 p r, skyv m tilbake på p,
stram garnet, og strikk r, hele
tiden fra samme side.
Strikk til arb måler 150 cm.
Fell av.

Tilbehør:
Pute 55 X 35 cm

Montering:
Sy vesken sm i sidene.
Sy fast hanken.
Hekle en rad krepsem med langs
den skrå kanten på klaffen.
Tov vesken, se forklaring på side
2.
Sy i knapper.

Legg opp 120 m med mørkrød på
rundp nr 4 og strikk rundt. Strikk
2 riller (1 rille = 1 omg vr, 1 omg
r) og 3 omg glattstrikk. Strikk
mønster etter diagram, som
gjentas i alt 4 ggr (= 5 spisser).
Fortsett med mørkrød. Strikk 3
omg glattstrikk og 2 riller. Fell
av. Tov putedekoren, se side 2.

Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm
Perlestrikk:
1. p: 1 r, 1 vr
2. p: 1 vr, 1 r
Gjenta p 1 - 2 p
Stripemønster:
6 p perlestrikk med grå
4 p glattstrikk med rosa
Gjenta disse 10 p.
OBS: Når en skifter farge i
stripemønsteret, strikkes 1. p i
glattstrikk (for å få en penere
overgang).
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Putedekor
Mål, før toving:
30X24 cm
Mål, etter toving:
25X20 cm
Garn:
tove (100 % ren ny ull, 50 gram
= ca 160 m)
Garnmengde:
Mørkrød 4345: 50 gram
Grå 1035: 50 gram

Veiledende pinner:
Nr 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm

Nr 21
Tøfler
Størrelse:
(2-4) 6-8
(Herre)

(10-12

år)

Dame

Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Fargeforslag:
Grønn 9535
Rosa 4513
Petrol 6937
Rød 4120
Garnmengde:
(100) 100 (150) 150 (200) gram
Tilbehør:
Skinnsåler
Veiledende pinner:
Nr. 5
Halvpatent:
1. p (fra vrangsiden): Strikk r.
2. p (fra rettsiden): 1 r kantm,
*1 m r ned i m fra nest siste p
(slik at den vr m løser seg opp
og blir liggende som et kast
rundt den r m), 1 m vr*. Gjenta
fra * - * hele p. Siste m er
kantm og strikkes hele tiden r.
Disse 2 p gjentas hele tiden.
Legg opp (41) 43 (45) 53 (55)
m. Strikk 1 p slik: 1 r kantm, *1
r, 1 vr*. Gjenta fra *-* og avslutt
med 1 m r, 1 r kantm.
Strikk halvpatent til arb måler
(11) 12 (13) 14 (15) cm. Fell 1
m i beg og slutten av p, hver p
(4) 4 (4) 6 (6) ggr = (33) 35
(37) 41 (43) m. Fortsett med
patentstrikk over disse m til arb
måler (19) 21 (24) 27 (30) cm.
Avslutt med 1 p fra rettsiden.
Strikk (5) 5 (5) 5 (7) p ribb, r
over r, vr over vr.
På neste p (fra rettsiden) felles
alle vr m ved å strikke 2 m r sm
hele p. Strikk vr tilbake. Strikk 2
m r sm hele p. Strikk vr tilbake.
Klipp av tråden og trekk gjennom
resten av m.
Montering:
Sy sm sømmen midt bak og over
tåen
og
opp,
også
over
skråfellingen.

Tøflene skal toves
toving side 2. Form
tøffelen slik at den
foten.
Sy skinnsåler under
tøflene. Se foto.

godt. Se
den våte
passer til
de tovete

Nr 22

Nr 23
Pute
Putens mål:
ca 40 X 40 cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)

Puff
Mål:
(Ca 140 cm i omkrets)
Garn:
easy (100 % merinoull, 50 gram
= ca 51 meter)

Garnmengde:
Granitt 5870: 100 gram
Beigegrå 5021: 100 gram
Tilbehør:
Innleggspute ca 40 X 40 cm

Garnmengde:
Sort 1099: 400 gram
Brunt 3181: 400 gram

Veiledende pinner:
P nr 7

Tilbehør:
1 dyne, puter eller fyllvatt
1 sort stretch laken

Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm

Veiledende pinner:
Pinner nr 10
Strikkefasthet:
9 m rillestrikk med dobbelt garn,
på p nr 10 = 10 cm.
Legg opp 50 m med sort dobbelt
garn på rundp nr 10 og strikk
frem og tilbake i rillestrikk (= r
på alle p) slik:
Stripemønster i rillestrikk
**Strikk med sort og dobbelt
garn *Strikk 3½ cm. Strikk 46
m, vend, kast, strikk 42 m, vend,
kast (= forkortet rekker) (kastet
strikkes sm med neste m på
neste p). Strikk videre 3½ cm
over alle m*. Skift til brunt og
dobbelt garn. Gjenta fra *-*. **.
Gjenta fra **-** til arb måler fra
midt på oppleggskanten 90 cm
(avslutt med brun stripe). Fell
av.
Montering:
Sy
oppleggskant
og
avfellingskant sammen. Træ 1
sterk tråd i annenhver rille langs
sidene. Træ 1 sterk tråd i de
andre rillene langs sidene.
Fyll til puffen: Dyne eller fyllvatt
med et sort stretch laken rundt.
Trekk trådene godt sammen,
først den ene, så den andre.
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Legg opp 104 m med granitt og
strikk glattstrikk rundt i 4 cm.
Skift til beigegrå og strikk *1 omg
r, 1 omg vr. Skift til granitt og
strikk glattstrikk 2 cm. Skift til
beigegrå og strikk glattstrikk 4
cm.
Strikk 1 omg granitt, 1 omg
beigegrå, 1 omg granitt, 2 omg
beigegrå, 6 omg granitt*. Gjenta
fra *-* til arb måler ca 40 cm.
Fell av.
Sy sm i bunnen av puten. Putt i
innleggsputen, sy sm i toppen.

Nr 24
Mobil veske
Størrelse:
Ca 8 x 10 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
Grå 6030: 50 gram
Tilbehør:
2 trykknapper

Veiledende pinner:
Heklenål nr 3
Heklefasthet:
Hver rute måler ca 6 x 6 cm
Firkant:
Hekle 6 lm, ta sm til en ring med
1 kjm i 1.lm.
1. omg: 3 lm, 2 st sm i ringen,
hekle *3 lm, 3 st sm *, gjenta fra
*-* i alt 7 ggr, 1 lm, ta sm omg
med 1 st i toppen av de 2 st sm i
beg av omg.
2. omg: 1 fm i lm-buen, hekle
*5 lm, 1 fm i neste lm-bue*
gjenta fra *-* i alt 7 ggr, 2 lm, ta
sm omg med 1 st første fm.
3. omg: *5 lm, hekle 3 st sm +
3 lm + 3 st sm i neste lm-bue, 5
lm, 1 fm i neste lm-bue*, gjenta
fra * til * i alt 3 ggr, slutt med 5
lm, 3 st sm + 3 lm + 3 st sm i
neste lm-bue, 2 lm, ta omg sm
med 1 st i st som avsluttet
2.omg.
4. omg: *5 lm, 1 fm i neste lmbue, 5 lm, hekle 1 fm + 5 lm + 1
fm i lm-buen av 3 lm (=
hjørnet), 5 lm, 1 fm i neste lmbue av 5 lm*. Gjenta fra *-* i alt
4 ggr, OBS: Siste fm hekles i st
som avsluttet 3.omg.
Klipp av tråden.
Sammenhekling på 4. omg:
Erstatt den midterste lm i alle
lm-buer med 1 kjm i lm-buen på
den motsatte firkanten som arb
skal hekles sm med.
Hekle i alt 3 firkanter, som
hekles sm på 4. omg som
forklart.
Ikke klipp av tråden, men
fortsett å hekle 1 rad st rundt
hele vesken slik: (1. st = 3 lm)
Hekle 13 st langs hver kort side,
1 st, 5 lm, 1 st i hvert hjørne, og
48 st langs hver langside. Ta
sammen med 1 kjm. Klipp av
tråden.
Montering:
Brett som vist på tegning og
hekle 1 rad fm rundt vesken.
Beg i ene hjørnet, pass på å
hekle gjennom begge lag.
Snor:
Hekle opp ca 320 lm, vend og
hekle fm tilbake.
Fest snoren godt i hver side.
Sy på trykknapper.

Ønsker en å hekle en større
veske, hekle evt flere firkanter,
og 1 el 2 rader til med st, før
vesken brettes sammen.

Nr 25
Pennal
Mål:
Omkrets: ca 25 cm
Lengde: ca 21 cm

Blå/grønt pennal
Hekle 2 sirkler med blågrå slik:
Legg opp 5 lm, og ta sm med 1
kjm.
1. omg: Hekle 12 st i ringen, ta
sm med 1 kjm.
2. omg: Hekle 2 st i hver st omg
rundt = 24 st.
3. omg: Hekle *1 st i første st, 2
st i neste*, gjenta fra *-* omg
rundt = 36 st.
4. omg: Hekle *1 st i de 2 første
st, 2 st i neste*, gjenta fra *-*
omg rundt = 48 st.
5. omg: Hekle *1 st i de 3 første
st, 2 st i neste*, gjenta fra *-*
omg rundt = 60 st.
Klipp av tråden.
Legg opp 58 m med lys grønn på
p nr 3, og strikk 1½ cm
glattstrikk. Strikk 1 p vr fra
rettsiden til brettekant.
Fortsett med glattstrikk og striper
slik:*7 p lys grønn, 7 p blågrå, 7
p lys blå*. Gjenta fra *-* til det er
strikket i alt 4 ggr (arb måler ca
24 cm fra brettekanten). Fortsett
med lys blå og strikk 1 p vr fra
rettsiden.
Strikk
glattstrikk
ytterligere 1½ cm.
Montering:
Sy sm alle delene. Sy i glidelås.

Garn:
sandnes mini duett (55 %
bomull, 45 % ull, 50 gram = ca
175 meter)

Beige/rosa pennal

Garnalternativ:
sisu, mandarin petit, sandnes
mini alpakka

Garnmengde:
Beige 2441: 50 gram
Rosa 4312: 50 gram

Garnmengde:
Blågrå 5962: 50 gram
Lys blå 5804: 50 gram
Lys grønn 8504: 50 gram

Tilbehør:
Glidelås i passe lengde

Tilbehør:
Glidelås i passe lengde
Veiledende pinner:
P nr 3
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
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Hekle 2 sirkler med rosa som
blå/grønt pennal.
Legg opp 58 m med beige på p nr
3, og strikk 1½ cm glattstrikk.
Strikk 1 p vr fra rettsiden til
brettekant.
Fortsett
med
glattstrikk til arb måler ca 24 cm
fra brettekanten. Strikk 1 p vr fra
rettsiden
(brettekant)
og
glattstrikk ytterligere 1½ cm.
Fell av.

Montering:
Sy sm alle delene. Sy i glidelås.
Hekle en picotkant med rosa i
overgangen mellom de heklede
sirklene og det strikkede feltet
slik:
Fest tråden med 1 kjm, *3 lm, 1
fm i første lm, hopp over 1 m, 1
kjm i neste m*. Gjenta fra *-*
omg rundt.

Over de resterende 55 m strikkes
glattstrikk frem og tilbake. Når
arb fra avfellingskanten måler 2
cm, felles 1 m i beg av hver p
innenfor 1. m til det gjenstår 13
m.
Fell av.
Hekle en kant krepsem rundt
klaffen.

Blomst:
Legg opp 5 lm med rosa, ta sm
med 1 kjm.
1. omg: Hekle 15 fm i ringen. Ta
sm med 1 kjm.
2. omg: Hekle *3 lm hopp over
1 fm, 1 kjm i neste m*. Gjenta
fra *-* omg rundt.
3. omg: I lm-buene hekles 1
kjm, 1 lm, 3 fm, 1 kjm, omg
rundt. Klipp av tråden.
Hekle i alt 6 blomster sy fast 3
blomster på hver side, se foto.

Nr 26
Sminkepung
Størrelse:
Ca 18 x 15 cm
Garn:
sandnes mini duett (55 %
bomull, 45 % ull, 50 gram = ca
175 meter)
Garnmengde:
Pudderrosa 4312: 50 gram
En rest mørk lyng og lyng til
sommerfugl
Tilbehør:
1 glidelås 18 cm
2 små trykknapper
Veiledende pinner:
Liten rundp nr 2½
Heklenål nr 2½
Strikkefasthet:
30 m glattstrikk på p nr 2½ = 10
cm
Legg opp 110 m på rundp nr 2½.
Strikk rundt i glattstrikk til arb
måler 15 cm, fell av 55 m.

Montering:
Sy
sammen
(oppleggskant).
Sy i glidelås.

i

bunnen

Sommerfugl:
Alle
radene
hekles
fra
rettsiden.
Først rad (begge vinger) hekles i
ett stykke.
Legg opp 15 lm med lyng på
heklenål nr 2½.
Vend.
1. rad: Hopp over 5 lm, hekle 3
3-dbst i neste lm, 1 st i neste lm,
2 lm, hekle 2 3-dbst i neste lm, 1
dbst i neste lm, 3 lm, 1 kjm i
neste lm, 3 lm, 1 dbst i neste lm,
hekle 2 3-dbst i neste lm, 1 lm, 1
st i neste lm, 2 lm, 3 3-dbst i
neste lm, 5 lm, 1 kjm i neste lm.
Klipp av tråden.
2. rad: Hekle med pudderrosa,
og fest garnet i 2. lm på 2. vinge,
1 lm, hekle 1 fm, 1 st i neste st,
hekle 1 st, 1 lm 1 dbst, 1 st i
neste m, hekle 1 st, 1 fm i neste
st, 1 lm, 1 kjm i 3. lm.
Klipp av tråden.
3. rad: Hekle med pudderrosa,
og fest garnet i 3. lm på 3. vinge,
1 lm, hekle 1 fm, 1 st i neste st,
hekle 1 st, 1 dbst, 1 lm, 1 st i
neste st, hekle 1 st, 1 fm i neste
st, 1 lm, 1 kjm i 1. lm.
Klipp av tråden.
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4. rad: Hekle med mørk lyng, og
fest garnet i 2. lm på 2.
vingetupp, 1 lm, hekle 1 fm, 1
lm, 1 fm i dbst, 1 lm, 1 kjm i
neste st.
Klipp av tråden.
5. rad: Hekle med mørk lyng, og
fest garnet i 2. lm på 3.
vingetupp, 1 lm, hekle 1 fm, 1
lm, 1 fm i dbst, 1 lm, 1 kjm i
neste st.
Klipp av tråden.
Kropp: Legg opp med mørk
lyng, og hekle 6 lm, vend og
hopp over 1 lm, hekle 2 fm i
neste lm.
Klipp av tråden.
Montering:
Samle vingene sm i midten og sy
sm med løse sting. Sy kroppen
på plass, men la det stå tilbake 2
tråder i mørk lyng til følehorn.
Broder med mørk lyng en knute
på hver fremre vinge.
Plasser sommerfuglen på lokket,
og sy den til.

Nr 27
Mobilveske
Størrelse:
Ca 9 x 14 cm
Garn:
sandnes mini duett (55 %
bomull, 45 % ull, 50 gram = ca
175 meter)
Garnmengde:
Rosa 4312: 50 gram
Tilbehør:
Perler til pynt
Veiledende pinner:
P nr 3
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
25 m rillestrikk på p nr 3 = 10 cm
Legg opp 80 m på p nr 3 og strikk
r frem og tilbake (= rillestrikk).
Strikk til arb måler ca 8½ cm eller
ønsket bredde.
Fell av.

Montering:
Brett opp ca 13 cm av stykket,
brett deretter ca 5 cm ned, slik at
det legges over hverandre.
Fest tråden med 1 kjm i ene
hjørne og hekle 1 rad fm på hver
side av vesken, pass på å hekle
gjennom alle lag.
Tvinn en snor i passe lengde, som
festes godt i hver side.
Pynt evt med perler.

Nr 30
Strikket hårstrikk
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Rest av rosa 4634

Nr 29
Tova Firkantet kurv

Veiledende pinner:
P nr 7

Mål:
ca 24x24 cm

Nr 28
Tova pennal
Pennalets mål:
Før toving: ca 25 X 30 cm
Etter toving: ca 21 X 25 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Lilla print 5228: 50 gram
Tilbehør:
Glidelås i passe lengde
Veiledende pinner:
P nr 6
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 6 = 10
cm
Legg opp 32 m og strikk
glattstrikk til arb måler 30 cm.
Fell av.
Brett på langsiden så åpningen
blir på oversiden. Sy sammen i
hver side fra vrangsiden.
Tov i maskin på 40 grader
finvask.
Sy i glidelås.

Tilbehør:
En hårstrikk
Små perler

Garn:
tove (100% ren ny ull, 50 gram
= ca 160 meter)
Garnmengde:
Blå 4856: 50 gram
London sølv: 1 nøste
Veiledende pinner:
Nr 4
Heklenål nr 2½
Tilbehør:
4 små trykknapper
Strikkefasthet:
20 masker glattstrikk, på pinne
nr 4 = 10 cm.
Legg opp ca 58 m på p nr 4 og
strikk ca 30 cm frem og tilbake i
glattstrikk. Fell av.
Tov kurven, se side 2.
Montering og kant:
Klipp ut et ferdig tova stykke
24X24 cm.
Hekle med heklenål nr 2½ og
London sølv rundt firkanten slik:
Stikk nålen ned i stoffet, ca ½
cm fra kanten. Hekle *1 fm, 3 lm
hopp over ca 1 cm*, gjenta fra
*-* omg rundt, slutt med 1 kjm i
1. fm. Obs! I hjørnene hekles 1
fm + 2 lm + 1 fm + 2 lm + 1 fm
i samme hull. Sy i 4 trykknapper,
1 i hvert hjørne ca 5 cm fra
spissen og ca 1½ cm fra kanten.
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Legg opp 48 m og strikk 1 p vr.
På neste p strikkes: 1 r, *fell 6 m,
2 r*, gjenta fra *-*, avslutt med
fell 6 m, 1 r.
Det er nå 12 m på p. Klipp av
tråden og trekk gjennom disse m.
Fest blomsten på en hårstrikk og
pynt med perler, se foto.

Heklet hårstrikk
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Rest av rosa 4634, og grønn
9535.
Tilbehør:
En hårstrikk
Veiledende pinner:
Heklenål nr 7
Legg opp 6 lm med grønn og ta
sm med 1 kjm i 1. lm.
1. omg: Hekle 12 fm i ringen, ta
sm med 1 kjm i 1. fm.
2. omg: Hekle *3 lm, hopp over
1 fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra
*-* omg rundt, ta sm med 1 kjm
= 6 lm-buer.
3. omg: I hver lm-bue hekles: 1
kjm, 1 lm, 3 st, 1 fm. Ta sm med
1 kjm.
Legg blomsten til side.

Legg opp 5 lm med rosa og ta sm
med 1 kjm i 1. lm.
1. omg: Hekle 10 fm i ringen, ta
sm med 1 kjm i 1. fm.
2. omg: Hekle *3 lm, hopp over
1 fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra
*-* omg rundt, ta sm med 1 kjm
= 5 lm-buer.
3. omg: I hver lm-bue hekles: 1
kjm, 1 lm, 3 hst, 1 fm. Ta sm
med 1 kjm.
Sy den rosa blomsten fast på den
grønne blomsten.
Sy fast en
hårstrikk under blomsten.

Nr 32
Vaskeserviett
Størrelse:
Ca 25 x 25 cm
Garn:
mandarin
petit:
(100
%
bomull, 50 gram = ca 180
meter)

Nr 31
Snømann og nisse
Garn:
tove (100 % ull, 50 gram = ca
160 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: 50 gram eller rest
Rød 4228: 50 gram eller rest
Tilbehør:
Knappenåler til øyner og nese
Litt restegarn til brodering
Litt canto eller bomull til skjegg
En stor knapp til hatt
Veiledende pinner:
P nr 3½
Legg opp ca 50 m med natur og
strikk til arb måler ca 50 cm (nok
til både snømann og nisse).
Legg opp ca 20 m med rødt og
strikk ca 50 cm.
Tov stykkene i maskin, se side 2.
Snømann: Klipp 3 remser med
natur ca 3½ x 40 cm.
Snurr de rundt og sy sm til en
snømann. Sy fast en stor knapp
til lue og broder øyne, munn og
nese eller bruk knappenåler. Lag
armer av pinner.
Nisse:
Klipp ut en remse med rødt og
en remse med natur, ca 3½ x 40
cm. Snurr de rundt og sy sm til
en nisse.
Klipp ut et passe stykke til
nisselue og sy fast. Sy fast
skjegg og broder øye, nese og
munn eller bruk knappenåler.

Garnmengde:
Lys lilla 5314: 200 gram
til 4 stk vaskeservietter
Veiledende pinner:
Nr 4½
Strikkefasthet:
20 m på p nr 4½ med dobbelt
garn og mønster (strikk) = ca 10
cm.
Legg opp 53 m med dobbelt garn
på p nr 4½. Strikk frem og
tilbake 3 p r (= rillestrikk).
Strikk videre med mønster slik:
1. p: 2 r = kantm som strikkes
hele tiden r, *1 vr, 1 r*, gjenta
fra *-*, slutt med 1 vr, 2 r =
kantm som strikkes hele tiden r.
2. p: 2 r, *1 r, 1 vr*, gjenta fra
*-*, slutt med 1 r, 2 r.
3. p: Strikkes som 1. p.
4. og 5. p: Strikkes r (= 1 rille)
Gjenta
disse
5
p
til
vaskeservietten måler 24 cm.
Stikk 3 p r. Fell av.
Strikk i alt 4 vaskeservietter.

Nr 33
Tova Eggvarmer
Garn:
fritidsgarn: (100% ren ny ull.
50 gram = ca 70 m)
Garnmengde:
Lilla 5226 eller Cerise 4627: 50
gram
Veiledende pinner:
Nr 6
Filtenål
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 6 = 10
cm
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Legg opp 25 m på p nr 6 og
strikk frem og tilbake 4 p r (=
rillestrikk). Strikk videre 10 p
glattstrikk. Fell 4 m jevnt fordelt
på neste p. Fell videre 2 m jevnt
fordelt på hver p fra rettsiden til
det gjenstår 3 m. Klipp av tråden
og trekk den gjennom de
resterende m.
Montering:
Sy sammen eggvarmeren.
Lag en avlang dusk, ca 5 cm og
sy den fast i toppen på
eggvarmeren.
Tov eggvarmer, se side 2.
Etter toving filtes med filte-nål
som dekor egg eller annet på
eggvarmeren.

Nr 34
Tova sitteunderlag
Mål, før toving:
Ca 49 cm i diameter
Mål, etter toving:
Ca 40 cm i diameter

Strikk til det gjenstår 14 m på
neste p, vend, 1 kast og strikk r
tilbake. Gjenta disse p og la det
gjenstå 7 m mer for hver
vending til alle m er strikket*.
Strikk 1 p r over alle m. OBS!
Strikk kastet sm med neste m på
p, for å unngå huller i arb. Vend
og strikk r tilbake.
Gjenta fra *-*, = 1 trekant.
Fortsett på samme måte og med
denne fargeinndelingen:
**lilla, mørk lilla, mørk rosa, lys
lilla **, gjenta fra **-** til det i
alt er strikket 6 trekanter med
hver
av
fargene.
Fell
av,
samtidig som kastet strikkes sm
med neste m på p.
Montering:
Sy oppleggskanten sm med
avfellingskanten. Fest trådene.
Trekk en tråd gjennom m midt i
sirkelen, stram godt og fest
tråden.
Tov arb. Toving, se side 2.

Nr 35
Høne til vinpose

Garn:
tove (100 % ren ny ull, 50 gram
= ca 160 m)

Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)

Garnmengde:
Mørk lilla 5229: 50 gram
Lilla 5226: 50 gram
Lys lilla 5024: 50 gram
Mørk rosa 4627: 50 gram

Garnmengde:
Lime 8514: 200 gram
Orange 3408: 50 gram
En rest turkis, rosa og gult til
pynteknapper

Veiledende pinner:
Rundp nr 4

Tilbehør:
4 knapper
2 øyne
Filt til nebb

Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm i bredde
Strikk frem og tilbake i
rillestrikk = r på alle p.
Strikkes
med
forkortede
rekker. Oppleggs-m = radius i
sirkelen.
Legg opp 49 m med lys lilla på p
4. *Strikk til det gjenstår 7 m på
p, vend, 1 kast og strikk r
tilbake.

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5½
Heklenål nr 4½
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm
1 rille = 2 p r, frem og tilbake
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Kropp:
Legg opp 100 m på rundp nr 5½
med lime og strikk 10 riller frem
og tilbake (= 20 p r). Fell 4 m
jevnt fordelt ved å strikke 2 m r
sm, strikk riller som før og gjenta
fellingene på hver 4. p til det er
12 m igjen. Strikk 3 p uten
felling og strikk på neste p 2 m r
sammen p ut. Klipp av garnet og
trekk
tråden
gjennom
de
resterende 6 m. Trekk godt
sammen og sy sammen i sidene,
fra toppen og ca 18 riller ned (=
bak på høna).
Bunn:
Strikk opp 100 m med lime langs
oppleggskanten på strømpep nr
5 ½. Strikk rundt 1 omg
glattstrikk, Fell på neste omg 8
m jevnt fordelt slik: *Strikk 10
m, 2 r sammen, 11 m, 2 r
sammen*, gjenta fra *-* omg
rundt. Gjenta fellingene på hver
2. omg og med 1 m mindre
mellom
fellingene
for
hver
fellingsomg til det er 20 m igjen.
Str 1 omg uten felling. Fell på
neste omg ved å strikke 2 m r
sammen omg rundt. Klipp av
garnet og trekk tråden gjennom
de resterende 10 m. Trekk godt
sammen og fest tråden godt.
Vinger:
Legg opp 3 m med lime på p nr 5
½ og strikk riller fram og tilbake
samtidig som det økes 1 m i den
ene siden på hver p til det i alt er
29 m på p (= 13 riller). Fell av.
Strikk den andre vingen lik.
Hanekam:
Beg foran på toppen og hekle 1
fm med oransje garn. *Hekle 20
lm, 1 fm helt inntil den forrige
fm*, gjenta fra *-* 8 ganger.
Fest trådene på vrangen.
Pynteknapper:
Lag 4 pynteknapper, en i hver
farge med 5 riller mellom hver
pynteknapp. Den nederste etter
15 riller. Stikk heklenålen under
en m og trekk opp tråden. Ta 7
kast på nålen, stikk nålen ned i
samme m og trekk tråden
gjennom
løkkene.
Trådene
stikkes ned på vrangen og
knyttes godt.

Montering:
Hekle en rad fm langs høyre side
bak slik: Beg øverst på kroppen
og hekle 2 fm (1 fm i hver m),
*4 lm, hopp over 2 m (=
knapphull), 4 fm (1 fm i hver
m)*, gjenta fra *-* i alt 4
ganger. Hekle videre kjm til det
er 2 cm igjen fra oppleggskanten
(God klaring til tappekranen). Sy
sammen de 2 nederste cm.
Sy på vingene. Beg ved samme
høyde
som
den
øverste
pynteknappen.
Toving:
Tov arbeidet. Toving, se side 2.
Bruk vinposen i en vin-kartong
og form høna i fasong mens den
enda er våt.
Etter toving
Ben:
Klipp opp 7 tråder med orange
garn à ca 110 cm. Brett trådene
på midten og tvinn en snor.
Knytt en knute i enden. Knytt en
knute ca midt på snora til kne.
Lag det andre benet likt. Sy bena
til kroppen, midt foran med ca 2
cm mellomrom.
Nebb:
Klipp et nebb i orange filt (ca 5 x
3½ cm). Brett på midten og sy til
midt foran, ca 8 cm ned fra
toppen. Sy på øyne og sy på
knapper til lukking bak.

Nr 36
Tova tøfler

Nr 37

Nr 38

Tova små sko

Pute

Størrelse:
0-3 mnd

Mål:
Ca 38 cm x 38 cm

Garn:
Tove (100% ren ny ull, 50 gram
= ca 160 meter)

Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)

Garnmengde:
Lys lilla 5024 eller Lys grønn
9535 eller Grønn 7345 og Lilla
5226: 50 gram

Garnmengde:
Marine 6073: 100 gram
Hvitt 1001: 50 gram

Veiledende pinner:
Nr 4
Strikkefasthet:
20 masker glattstrikk, på pinne
nr 4 = 10 cm.
Heklenål nr 3½
Legg opp 24 m på p nr 4 og
strikk 14 p frem og tilbake i
glattstrikk. Fordel m på strømpep
og strikk videre rundt 14 omg
glattstrikk. Strikk videre de 2
første og 2 siste m r sm på hver
p til det gjenstår 2 m på hver p.
Klipp av tråden og trekk den
gjennom de resterende m. Trekk
godt sammen og fest tråden
godt. Strikk en sko til på samme
måte.
Obs! Stripete sko strikkes på
samme måte, men beg med 4 p
lilla, *2 p grønn, 2 p lilla*, gjenta
fra *-*, slutt med 2 p grønn.
Strikk videre rundt med grønn.
Montering og kant:
Sy skoen sm bak ved hælen.
Hekle med heklenål nr 3½ rundt
øverst på skoen, beg midt bak
slik:
1. omg: *1 fm, 3 lm*, gjenta fra
*-* omg rundt, slutt med 1 kjm i
1. fm.
2. omg: (kjm til midt på lm
buen) *1 fm i første lm-bue, 3
lm*, gjenta fra *-* omg rundt,
slutt med 1 kjm i 1. fm.
3. omg: Hekles som 2. omg.
Toves, se side 2.

Tilbehør:
Innleggspute 40x40 cm
Veiledende pinner:
Nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Legg opp 208 m med marine på
p nr 3 og strikk glattstrikk og
stripemønster rundt.
Strikk *4 omg marine, 4 omg
hvitt.* Gjenta fra *-* til det er
strikket 10 striper i hvitt.
Skift til marine og strikk til arb
måler 38 cm. Fordel m på 2 p,
med de 52 første og 52 siste m
på en p og de 104 midterste på
en p. Strikk sm med r m fra
vrangsiden, samtidig som det
felles av.
Montering:
Ha i innleggspute og sy sm med
maskesting.

Sitteunderlag
i
fritidsgarn og mandarin
petit
Bunn:
Mål:
Ferdig tovet ca 40 cm x 30 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 m)
Garnmengde:
Fritidsgarn: Marine 5575: 150
gram

Se oppskrift nr 17
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Veiledende pinner:
Nr 5½
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm
Legg opp 75 m på p nr 5½.
Strikk r fram og tilbake (=riller)
til arb måler ca 37 cm. Fell av.
Toves ”hardt” i maskin på 60
grader. Toving se side 2.
Dersom sitteunderlaget ikke har
tovet tilstrekkelig første gang
vaskes det igjen.
Strekk arb i form.
Topp:
Mål:
40 cm x 30 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
Marine 6073: 100 gram
Hvitt 1001: 50 gram
Tilbehør:
4 store trykk-knapper
Veiledende pinner:
Nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Legg opp 80 m med marine på p
nr 3. Strikk r fram og tilbake (=
riller) til det er 4 riller. Videre
strikkes
glattstrikk
og
stripemønster, men de første og
siste 4 m strikkes hele tiden r
(riller).
Stripemønster:
*4 p marine, 4 p hvitt.* Gjenta
fra *-* til det er strikket 10
striper i hvitt. Skift til marine og
strikk til hele arb måler 38 cm.
Avslutt med 4 riller, men fell av
på siste p fra vrangsiden med r
m.
Montering:
Sy en trykk-knapp i hvert hjørne
på begge delene og sett dem sm.
Delene må senere vaskes hver
for seg.

Nr 39
Runde, doble grytekluter
Mål:
Diameter ca 21 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
Marine 6073: 100 gram
Hvitt 1001: 50 gram
Veiledende pinner:
Heklenål nr 2 ½
Legg opp 6 lm med marine, ta
sammen til en ring med 1 kjm.
1. omg: Hekle 8 fm i ringen og
hekle
samtidig
rundt
oppleggstråden.
Slik
festes
tråden og den kan brukes til å
stramme sammen i midten av
grytekluten.
Hekle videre uten å avslutte
omg.
2. omg: Hekle 2 fm i hver fm fra
forrige omg (=16 fm).
3. omg: *2 fm i første fm, 1 fm i
neste*. Gjenta fra *-* omg rundt
(=24 fm).
4. omg: 1 fm i hver fm.
5. omg: 2 fm i første fm, 1 fm i
hver av de 2 neste fm*. Gjenta
fra *-* omg rundt (=8 økninger
og 32 fm).
6. omg: Hekle 2 fm i første fm, 1
fm i hver av de 3 neste fm*.
Gjenta fra *-* omg rundt (=8
økninger og 40 fm).
7. omg: Hekle 2 fm i første fm, 1
fm i hver av de 4 neste fm*.
Gjenta fra *-* omg rundt (=8
økninger og 48 fm)
8. omg: 1 fm i hver fm
9 omg: Hekle 2 fm i første fm, 1
fm i hver av de 5 neste fm*.
Gjenta fra *-* omg rundt (=8
økninger og 56 fm).
10. omg: Hekle 1 fm i hver fm
11. omg: Hekle 2 fm i første fm,
1 fm i hver av de 6 neste fm*.
Gjenta fra *-* omg rundt (=8
økninger og 64 fm).
12. omg: Skift til hvitt. Hekle 1
fm i hver fm (=64 fm).
13. omg: Hekle 2 fm i første fm,
1 fm i hver av de 7 neste fm*.
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Gjenta fra *-* omg rundt (=8
økninger og 72 fm).
14. omg: Skift til marine. Hekle
1 fm i hver fm (=72 fm).
15. omg: Hekle 2 fm i første fm,
1 fm i hver av de 8 neste fm*.
Gjenta fra *-* omg rundt (=8
økninger og 80 fm).
16. omg: Skift til hvitt. Hekle 1
fm i hver fm fra forrige omg
(=80 fm).
17. omg: Hekle 2 fm i første fm,
1 fm i hver av de 9 neste fm*.
Gjenta fra *-* omg rundt (=8
økninger og 88 fm).
18. omg: Hekle 1 fm i hver fm.
19. omg: Skift til marine. Hekle
2 fm i første fm, 1 fm i hver av
de 10 neste fm*. Gjenta fra *-*
omg rundt (=8 økninger og 96
fm).
20. omg: Hekle 1 fm i hver fm
(= 96 fm).
21.omg: Skift til hvitt. Hekle 2
fm i første fm, 1 fm i hver av de
11 neste fm*. Gjenta fra *-*
omg rundt (= 8 økninger og 104
fm).
22. omg: Hekle 1 fm i hver fm.
23. omg: Hekle 2 fm i første fm,
1 fm i hver av de 12 neste fm*.
Gjenta fra *-* omg rundt (=8
økninger og 112 fm).
24. omg: Skift til marine. Hekle
1 fm i hver fm.
25. omg: Hekle 2 fm i første fm,
1 fm i hver av de 13 neste fm*.
Gjenta fra *-* omg rundt (=8
økninger og 120 fm).
26. omg: Hekle 1 fm i hver fm.
Avslutt med 1 kjm i neste fm.
Hekle til sammen 4 like deler.
Kant rundt:
Sett sammen 2 deler begge med
rettsiden ut. Hekle gjennom
begge delene. Bruk marine. Fest
tråden med 1 kjm, hekle 1 fm i
samme m. Hekle picoter slik: *3
lm, 1 hst i fm før picoten, hopp
over 1 fm, hekle 1 fm i neste
fm*. Gjenta fra *-* og husk at
det alltid hekles gjennom begge
lag.
Avslutt omg med å hekle hempe.
Hempe: Hekle 30 lm, fest med
kjm i første fm i omg, vend og
hekle 30 fm rundt lm-løkken.
Fest tråden godt.

Nr 40

Nr 41

Grytekluter

Pyntehåndkle

Gryteklutens mål:
Ca 18 x 18 cm

Strikket håndkle:
Ca 40 x 56 cm

Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)

Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)

Garnmengde:
Natur 1002: 50 gram
Blå 5936: 50 gram

Garnmengde:
Blå 5936: 100 gram

Veiledende pinner:
P nr 3
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
28 m mønster på p nr 3 = 10 cm

Veiledende pinner:
Nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm i bredden

Legg opp 51 m med natur og
strikk slik:
1. p (rettsiden): Strikk r p ut
med natur.
2. p: Strikk r p ut.
3. p: Skift til blå og strikk slik:
*Ta 1 m løs av med tråden på
baksiden, 1 m r*. Gjenta fra *-*
p ut, avslutt med å ta 1 m løs av
med tråden på bak arb.
4. p: *Ta 1 m løs av med tråden
foran arb, 1 m r*. Gjenta fra *-*
p ut, avslutt med å ta 1 m løs av
med tråden foran arb.
Gjenta 1-4 p til arb er like langt
som bredt.
Strikk 1 del til på samme måte.
Montering:
Legg
delene
vrangside
mot
vrangside og hekle en pikotkant
rundt
grytekluten,
gjennom
begge delene samtidig slik: Fest
tråden med 1 kjm, *3 lm, 1 fm i
første lm, hopp over ca 1 cm, 1
fm i m*. Gjenta fra *-* omg
rundt. Ta sm med 1 kjm. Hekle
en hempe av 25 lm, ta sm med 1
kjm. Hekle 25 fm i løkken.
Lag en gryteklut til på samme
måte.
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Legg opp 111 m på p nr 3 og
strikk mønster etter diagram.
Når
diagrammet
er
ferdig
strikket, avslutt med de 16 første
p i diagrammet. Fell av passe
løst fra vrangsiden med r m.
Hempe:
Hekle til slutt 1 hempe i ene
hjørnet (eller midt på ene
kortsiden). Fest tråden med 1
kjm, hekle 15 lm, hekle 1 kjm
samme sted som første kjm.
Vend og hekle 18 fm i ringen.

Nr 42
Tova båtpute

Fyll
puten
med
sitte-/ligge
underlags
materiell
og
sy
sammen
der
håndtaket
begynner.

Mål, før toving:
Ca 41 x 55 cm
Mål, etter toving:
Ca 35 x 45 cm
Garn:
fritidsgarn: (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Marine 5575: 50 gram
Blå 5924: 100 gram
Petrol 6937: 100 gram
Turkis 6733: 100 gram
Koks grå 1088: 50 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 5½
Strikkefasthet:
14 masker glattstrikk på pinne nr
5½ = 10 cm.
Legg opp 116 m på rundp nr 5½
med blå og strikk rundt i
glattstrikk med stripemønster
slik:
6 cm med blå
1,5 cm med marine
6 cm med turkis
1,5 cm med marine
6 cm med petrol
1,5 cm med marine
6 cm med blå
1,5 cm med marine
12 cm med turkis
1,5 cm med marine
8 cm med petrol.
Fortsett med petrol. Strikk 20 m,
fell av 18 m, strikk 40 m, fell av
18 m (til håndtak), strikk 20 m.
På neste omg legges de avfelte
m opp igjen.
Strikk videre over alle m til arb
måler ca 55 cm. Stikk 1 omg vr.
Fell rett av.
Montering:
Sy
sammen
bunnen
(=
oppleggskanten). Broder med
koks grå og kjedesting 6 anker
jevnt fordelt på det brede feltet
med turkis, se tegning (= 9 x 11
cm). Toves, se side 2.

Nr 43

2. rad: Skift til marine. 1 fm i 1.
st, *hopp over 2 st, 5 st i neste
fm, hopp over 2 st, 1 fm i neste
st*, gjenta fra *-* raden ut,
vend.
3. rad: 1 fm i 1. fm, *hopp over
2 st, 5 st i neste st, hopp over 2
st, 1 fm i neste fm*, gjenta fra
*-* raden ut, vend.
4. rad: Skift til hvitt. Hekle 3 st i
1. fm, hopp over 2 st, 1 fm i
neste st, *hopp over 2 st, 5 st i
neste fm, hopp over 2 st, 1 fm i
neste st*, gjenta fra *-* raden
ut, slutt med hopp over 2 st, 3 st
i siste m, vend.
5. rad: Hekle 3 st i 1. st, hopp
over 2 st, 1 fm i neste fm, *hopp
over 2 st, 5 st i neste st, hopp
over 2 st, 1 fm i neste fm*,
gjenta fra *-* raden ut, slutt
med hopp over 2 st, 3 st i siste
st, vend.
Gjenta 2.- 5. rad til arb måler 64
cm. Slutt med 1 rad hvit.
Montering:
Sy sm i sidene.
Ha i innleggspute og sy sm i
toppen på puten.

Pute
Mål:
Ca 50 cm x 32 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
Marine 6073: 100 gram
Hvit 1001: 100 gram

Nr 44
Sitteunderlag
Mål:
Ferdig tovet ca 42 cm x 34 cm

Tilbehør:
Innleggspute 50 x 35 cm

Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull.
50 gram = ca 70 m)

Veiledende heklenål:
Nr 3

Garnmengde:
4 farger, 50 gram i hver farge

Strikkefasthet:
24 st med heklenål nr 3 = 10 cm
4 vifter = 10 cm

Fargeforslag:
Farge 1 Rød 4120/Turkis 6733:
50 gram
Farge 2 Orange 3408/Petrol
6937: 50 gram
Farge 3 Gul 2117/Blå 5924: 50
gram
Farge 4 Cerise 4627/Marine
5575: 50 gram

3 lm = 1. st på raden.
Legg opp 120 lm med hvitt.
1. rad: Hekle 3 lm (= 1. st), 2 st
i 3. lm fra nålen, hopp over 2 lm,
1 fm i neste m, *hopp over 2 lm,
5 st i neste m, hopp over 2 lm, 1
fm i neste m*, gjenta fra *-*
raden ut, slutt med hopp over 2
lm, 3 st i siste m, vend.
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Veiledende pinner:
Nr 5 ½
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5 ½ =
10 cm

Legg opp 80 m med farge 1 på p
nr 5 ½. Strikk rett fram og
tilbake = riller. Når det er
strikket
5
riller,
felles
de
midterste 20 m. Disse m legges
opp igjen over de avfelte på
neste p. Strikk til nøstet er brukt
opp. (avslutt med hel rille). Skift
til farge 2 og strikk hele nøstet.
Skift til farge 3 og strikk hele
nøstet. Skift til farge 4 og strikk
så langt nøstet rekker, men hold
igjen garn til avfelling. Fell av.
Toves ”hardt” i maskin på 60
grader. Toving, se side 2.
Dersom sitteunderlaget ikke har
tovet tilstrekkelig første gang
vaskes det igjen.
Strekk arb i form.

Nr 45
Tova veske
Mål, før toving:
34 X 23 cm

r frem og tilbake (= rillestrikk).
Fell av.
Veske: Strikk opp rundt bunnen
på rundp nr 5, langs hver
langside 60 m og langs hver
kortside 12 m = 144 m med koks
eller natur.
Strikk 1 omg glattstrikk med
koks eller natur. Strikk videre
med mønster etter diagram A
eller B til arb måler ca 23 cm.
Slutt med helt mønster.
Strikk videre med koks eller
natur, 1 omg glattstrikk, 1 omg
vr. Fell av med r m.
Hank:
Legg opp 10 m med koks eller
natur og dobbelt garn. Strikk
frem og tilbake (r = rillestrikk) til
arb måler 150 cm. Fell av.
Montering:
Tov vesken og hanken. Se toving
side 2. Sy hanken fast, beg inni
og sy den fast til bunnens
kortsider og opp, slik at vesken
blir litt fast og firkantet i sidene.
Sy i glidelåsen.

Mål, etter toving:
Ca 30 X 20 cm
Garn:
tove (100 % ren ny ull, 50 gram
= ca 160 m)

Nr 46
Kuverbrikke
bestikkpose

og

Mål, før toving:
36X36 cm
Mål, etter toving:
Ca 30X30 cm
Garn:
tove (100 % ren ny ull, 50 gram
= ca 160 m)
Garnmengde:
Til 2 kuver brikker
bestikkposer
Sort 1099: 100 gram
Grønn 8514: 50 gram
Natur 1012: 50 gram

og

2

Veiledende strikkepinner:
Nr 4
Heklenål nr 3

Garnmengde:
Koks 1088: 150 gram
Grå 1053: 50 gram
Lys grå 1035: 50 gram
Lilla 5226: 50 gram

Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm
Legg opp 70 m med sort på p nr
4. Strikk 3 p r frem og tilbake
(= rillestrikk).
Strikk videre stripemønster slik:
Beg alltid med ny farge fra
rettsiden.
*Sort glattstrikk 7 cm.
Natur r (= rillestrikk) 4 p.
Grønn r 6 p*, gjenta fra *-* 2
ggr. Avslutt med sort glattstrikk
7 cm og 3 p r. Fell av.
Arb måler ca 36 cm.
Strikk en til på samme måte.

Natur 1012: 150 gram
Lime 9535: 50 gram
Grønn 9764: 50 gram
Lyng 4853: 50 gram
Tilbehør:
Glidelås i passe lengde og farge
Veiledende pinner:
Rundp nr 5
Strikkefasthet:
18 m glattstrikk på p nr 5 = 10
cm
Bunn: Legg opp 60 m med koks
eller natur på p nr 5. Strikk 6 cm
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Montering:
Hekle med sort 1 omg fm rundt
brikken. Broder med kjedesting
”greiner” på begge sidene av de
3 stripene. 2 grønne greiner
langs den grønne stripen (1 grein
= 2 skråstriper med 5 kjedesting
og med 1½ cm mellomrom). 3
natur greiner langs den natur
stripen (1 grein = 2 skråstriper
med 5 kjedesting og med 1½ cm
mellomrom). Se foto
Bestikk pose
Legg opp 26 m med sort og
strikk 3 p r (= rillestrikk). Strikk
videre i vr glattstrikk (= vr på
rettsiden og r på vrangsiden) til
arb
måler
30
cm.
Strikk
stripemønster slik:
*Natur r (= rillestrikk) 4 p.
Grønn r 6 p*, gjenta fra *-* til
stripemønsteret måler 17 cm.
Slutt med sort 3 p r.
Fell av. Strikk en pose til på
samme måte.
Montering:
Brett posen der stripemønsteret
beg. Sy sammen i sidene. Hekle
med sort 1 omg fm rundt posen.
Toves i maskin, se side 2.

Nr 47
Smykke
perler

Nr 48
med

heklede

Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 g = ca 180 meter)
Garnmengde:
Fargeforslag:
Brun 3572
Grønn 8514
Cerise 4517
Mørk rosa 4915
Lilla 5226

Grytekluter
Størrelse:
Ca 21 cm i diam
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
Hvit 1001: 50 gram
Rød 4418: 50 gram

Veiledende heklenål:
Nr. 2½.
Tilbehør:
2 m brun rund lærsnor, 10
treperler (2 cm i diameter) og 10
mindre perler (her er brukt
mørkebrune treperler, 1 cm i
diameter).
Heklede perler:
Legg opp 4 lm og ta sm til en
ring med 1 kjm i 1. lm.
1. omg: 1 lm, hekle 10 fm i
ringen. Avslutt ikke omg, men
fortsett med
2. omg og hekle 2 fm i hver av
de 10 fm. Avslutt ikke omg, men
fortsett med å hekle 2 omg fm
(= 1 fm i hver m i alt 20 ggr).
5. omg: Hekle 2 fm sm (= hekle
1 fm, men stopp når der er 2 m
på nålen, hekle 1 fm i neste m,
men stopp når der er 3 m på
nålen, ta tråden på nålen og
trekk gjennom alle m), *1 fm i
neste m, hekle 2 fm sm*. Hekle
fra *-* i alt 6 ggr. Avslutt ikke
omg, men hekle 1 omg fm (= 1
fm i hver av de neste 13 m).
Legg en stor treperle inni, og
hekle ferdig kulen ved å fortsette
med hele tiden å hekle 2 fm sm
til kulen dekker treperlen. Klipp
av tråden. Hekle f.eks. 2 perler i
hver farge. Fest alle ender.
Montering: Trekk perlene på
lærsnoren (vekselvis en stor og
en liten perle), og lag en knute
før og etter hver perle. Det skal
være et mellomrom på 1-1½ cm
mellom perlene. Knytt endene
sammen.
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Veiledende heklenål:
Heklenål nr 2½
3 lm = 1. st på omg
Legg opp 7 lm med rødt på
heklenål nr 2½, ta sm til en ring
med 1 kjm.
1. omg: Hekle 22 st i ringen, ta
sm med 1 kjm i 3. lm.
2. omg: *Hekle 1 st i hver av de
2 neste st, 1 lm (= lm-bue)*,
gjenta fra *-* omg rundt, ta sm
med 1 kjm.
Klipp av tråden.
3. omg: Skift til hvitt garn, fest
tråden med 1 kjm i første lm-bue.
*Hekle 2 st, 2 lm, 2 st i hver lmbue*, gjenta fra *-* omg rundt.
Ta sm med 1 kjm.
4. omg: Hekle 2 kjm frem til lmbuen. *Hekle 3 st, 3 lm, 3 st i
hver lm-bue*, gjenta fra *-* omg
rundt. Ta sm med 1 kjm.
5. omg: Hekle 3 kjm frem til lmbuen. *Hekle 4 st, 4 lm, 4 st i
hver lm-bue*, gjenta fra *-* omg
rundt. Ta sm med 1 kjm.
6. omg: Hekle 4 kjm frem til lmbuen. *Hekle 5 st, 5 lm, 5 st i
hver lm-bue*, gjenta fra *-* omg
rundt. Ta sm med 1 kjm.
7. omg: Hekle 5 kjm frem til lmbuen. *Hekle 6 st, 6 lm, 6 st i
hver lm-bue*, gjenta fra *-* omg
rundt. Ta sm med 1 kjm.
Klipp av tråden.
Legg arb til side, og hekle en til
på samme måte.

Legg de 2 delene oppå hverandre.
Bruk rødt garn og heklenål nr 2½.
OBS: Først omg skal det hekles
gjennom begge lag.
Fest garnet rundt de to delene
mellom 2 st grupper av 6 st, med
1 fm.
8. omg: Hekle 3 lm, 15 st i lmbuen, *3 lm, 1 fm mellom st
gruppene, 3 lm, 15 st i lm-buen*,
gjenta fra *-*, slutt med 3 lm, ta
sm med 1 kjm i 1. fm.
Klipp av tråden.
9. omg: Hvit garn. **Hekle i
buen av 15 st slik: *3 st, 2 st i
neste st*, gjenta fra *-*, slutt
med 3 st, = 18 st**. Gjenta fra
**-** omg rundt, ta sm med 1
kjm i først st.
Hekle 28 lm til hempe, ta sm med
1 kjm i kjm.
Klipp av tråden.
10. omg: Rødt garn. Hekle 1 fm i
hver st omg rundt, 24 fm rundt
hempen.

Røde grytekluter
Mål:
Ca 22 X 22 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
Rød 4418: 100 gram
Veiledende pinner:
Nr 3
Heklenål nr 2½
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm i bredden
Legg opp 116 m på p nr 3 og
strikk rundt 1 omg vr, 1 omg r, 1
omg vr.
Strikk mønster etter diagram til
det er strikka 3 ggr i høyden.
Avslutt med 1 omg vr, 1 omg r, 1
omg vr. Fell av med rette m.
Strikk en til på samme måte.

Hekle en gryteklut til på samme
måte.
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Kant: Brett grytelappen slik at
den er dobbel og lik på begge
sider.
Hekle gjennom begge delene.
Fest tråden med 1 kjm, hekle 1
fm i samme m. Hekle picoter
slik: *3 lm, 1 hst i fm før picoten,
hopp over 1 m, hekle 1 fm i
neste fm*. Gjenta fra *-* og
husk at det alltid hekles gjennom
begge lagene. I hjørnene hekles
1 fm, 1 picot, 1 fm i samme m.
Avslutt omg med å hekle hempe.
Hempe: Hekle 20 lm, fest med
kjm i første fm i omg, vend og
hekle 24 fm i ringen.
Fest tråden godt.
Strikk en gryteklut til på samme
måte.

Pyntehåndkle
Mål:
Ca 36 x 48 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
Rød 4418: 100 gram
Veiledende pinner:
Nr 2½ og 3

Legg opp 99 m på p nr 2 ½ og
strikk fram og tilbake 9 p r (= 5
riller).
Skift til p nr 3 og strikk mønster
etter diagram. Strikk til arb
måler minst 46 cm, avslutt med
helt mønster. Skift til p nr 2½ og
strikk 9 p r (riller). Fell av passe
løst med r m fra vrangsiden.
Hempe:
Hekle til slutt 1 hempe i ene
hjørnet. Fest tråden med 1 kjm,
hekle 15 lm, hekle 1 kjm samme
sted som første kjm. Vend og
hekle 18 fm i ringen.

Nr 49
Julepute
Mål:
Ca 43 x 32 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
Rød 4418: 150 gram
Tilbehør:
Innleggspute ca 30x40 cm

Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm i bredden

Veiledende pinner:
Nr 3
Strikkefasthet:
27 m mønster på p nr 3 = 10 cm
i bredden

DIAGRAM HÅNDKLE:

Legg opp 234 m på p nr 3 og
strikk rundt 1 omg r, 1 omg vr til
det er 5 riller.
Strikk mønster etter diagram 2
ggr = 117 m til forsiden, og 117
m til bakside. Strikk til det er
strikket 5 mønster i høyden.
Avslutt med 5 riller.
Fordel m med de 117 første på
en p og de 117 siste på en p og
strikk 2 og 2 m r sm fra
vrangsiden, samtidig som det
felles av.
Montering:
Ha i innleggspute og sy sm med
maskesting.
DIAGRAM PUTE:
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Veiledende pinner:
Rundp nr 3
Heklenål nr 3

Nr 50
Selbu kule

Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm

Størrelse:
20 cm i diam
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 160 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka

Legg opp 108 m på rundp nr 3,
og strikk 3 r frem og tilbake (=
riller).
Fortsett fram og tilbake i
glattstrikk, de 2 ytterste m i hver
side strikkes hele tiden r.
Strikk til arb måler ca 39 cm.
Strikk 3 p r frem og tilbake.
Fell av.

Garnmengde:
Rød 4228/Svart 1099: 50 gram
eller rester
Hvit 1001: 50 gram eller rester
Bruk evt london sølv/gull som
mønsterfarge

1. lomme:
Legg opp 80 m på p nr 3 og
strikk
frem
og
tilbake
i
glattstrikk, til arb måler 18 cm.
Fell av.

Veiledende pinner:
Strømpep nr 3
Heklenål nr 3

2. lomme:
Legg opp 80 m på p nr 3 og
strikk
frem
og
tilbake
i
glattstrikk, til arb måler 15 cm.
Fell av.

Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Legg opp 8 m med bunnfarge på
strømpep nr 3.
Strikk 1 omg rundt i glattstrikk.
Strikk mønster etter diagram,
samtidig som det økes og felles
som vist i diagrammet (øk 1 m
ved å strikke foran og bak i
samme m).
Når diagrammet er strikket, klipp
av garnet og trekk gjennom alle
m.
Fyll i fyllvatt, form til en ball,
stram til tråden, og fest garnet.

Nr 51
Strikkepinneetui
Størrelse:
Ca 42 x 46 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
Rød 4418: 150 gram

Montering:
Hekle med heklenål nr 3 og
ønsket farge en snor lm til ønsket
lengde.
Fest i toppen av ballen.
Ønskes en større kule, strikkes
kulen i en tykkere kvalitet.
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3. lomme:
Legg opp 80 m på p nr 3 og
strikk
frem
og
tilbake
i
glattstrikk, til arb måler 10 cm.
Fell av.
Montering:
Se tegning.
Hekle en rad krepsem rundt hele.
Når en kommer til lommene,
hekles gjennom alle lag.
Hekle med heklenål nr 3, en snor
av lm ca 1 m. Vend og hekle fm
tilbake.
Fest evt snoren i ene siden.

Nese:
Legg opp 6 m med grått på p nr
6 og strikk 6 p glattstrikk. Fell
av. Tråkle en tråd i sirkel og
stram til. Legg hjørnene på
firkanten inn i nesen. Sy nesen
fast på ansiktet.

Nr 52
Nisser
Størrelse:
(Liten) Middels (stor)
Garn:
fritidsgarn: (100% ren ny ull.
50 gram = ca 70 m)
Garnmengde:
Koks 1088: 50 gram alle str
Rødt 4219: 50 gram alle str
Grå 1042: 50 gram alle str
Litt svart garn til øyne
Litt naturhvitt garn eller ull til
skjegg og hår
Veiledende pinner:
Nr 6
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 6 = 10
cm
Rillestrikk: 1 omg r, 1 omg vr =
1 rille
Kropp:
Legg opp (30) 36 (48) m med
koks på p nr 6 og strikk rundt.
Strikk (10) 11 (13) riller (=
kroppen). Skift til grått og strikk
videre 5 omg glattstrikk (=
ansikts del). Skift til rødt og
strikk rillestrikk slik:
Strikk 6 omg.
Fell på neste omg 6 m jevnt
fordelt.
Gjenta fellings omg hver 4 omg
til det gjenstår 6 m.
Strikk til det i alt er (16) 18 (20)
riller.
Klipp av tråden og trekk den
gjennom de resterende m.

Armer:
Legg opp 12 m med koks på p nr
6 og strikk rundt i rillestrikk.
Strikk (9) 9 (10) riller. Skift til
rødt og strikk 10 omg glattstrikk
(= hender). Skift til koks og
strikk (9) 9 (10) riller. Fell av.
Knytt en tråd stramt rundt midt
på det røde feltet. Sy ermene sm
i endene.
Toves, se side 2, ermer og kropp
hver for seg. Sy ermene på i
sidene midt på kroppen.
Skjegg og hår:
Klipp passe lengder i naturhvitt
garn eller ull og knytt de fast
rundt ansiktsdelen. Rufs endene
til litt (se foto). Sy øyne med sort
garn. For at nissene skal stå fint
sett dem på passe store glass.

Nr 53
Rød brikke
Mål:
Ca 20 cm i diameter
Garn:
mandarin heklegarn (100 %
mercerisert bomull, 100 gram =
ca 590 meter)
Garnmengde:
Rød 4228: 100 gram
10 brikker
Veiledende heklenål:
Nr 1,5
1. st på omg hekles som 3 lm
1 picot = 1 fm + 3 lm + 1 fm i
3. lm fra nålen + 1 fm
Legg opp 10 lm, ta sm til en ring
med kjm.
1. omg: Hekle 24 st i ringen,
avslutt med 1 kjm i 1. st.

28

2. omg: *1 st, 2 st i neste st*,
gjenta fra *-*, avslutt med 1 kjm
i 1. st (= 36 st).
3. omg: Hekle *2 st, 2 st i neste
st*, gjenta fra *-* og slutt som
på 1. omg = 48 st.
4. omg: 1 lm, *1 fm, 4 lm hopp
over 1 st, gjenta fra *-* men de
siste 4 lm på omg hekles som: 1
lm + 1 st i 1. fm.
5. omg: *5 lm, 1 fm rundt neste
lm-bue*, gjenta fra *-*. Hekle de
5 siste lm på omg som: 2 lm + 1
st i 1. st på forrige omg.
6. og 7. omg: *6 lm, 1 fm rundt
neste lm-bue, gjenta fra *-*
hekle de 6 siste lm på omg som:
3 lm+ 1 st i 1. st på forrige omg.
8. omg: *4 lm, 1 fm i 3. lm fra
nålen, 1 fm rundt lm-bue, 6 lm,
*1 picot i neste lm-bue, 6 lm*
gjenta fra *-* hekle de 6 siste lm
på omg som: 3 lm+ 1 st i 1. lm
på forrige omg.
9. omg: *7 lm, 1 fm rundt neste
lm-bue, gjenta fra *-* hekle de 7
siste lm på omg som: 3 lm+ 1
dst i 1. lm på forrige omg.
10. omg: *4 lm, 1 fm i 3. lm fra
nålen, 1 fm rundt lm-bue (=
rundt dst), 7 lm, *1 picot i neste
lm-bue, 7 lm* gjenta fra *-*
hekle de 7 siste lm på omg som:
3 lm+ 1 dst i 1. lm på forrige
omg.
11. omg: *8 lm, 1 fm rundt
neste lm-bue, gjenta fra *-*
hekle de 8 siste lm på omg som:
4 lm + 1 dst i 1. dbs på forrige
omg.
12. omg: *4 lm, 1 fm i 3. lm fra
nålen, 1 fm rundt lm-bue (=
rundt dbs), 8 lm, *1 picot i neste
lm-bue, 8 lm*, gjenta fra *-*
hekle de 8 siste lm på omg som:
4 lm+ 1 dst i 1. lm på forrige
omg.
13. omg: *9 lm, 1 fm rundt
neste lm-bue, gjenta fra *-*
hekle de 9 siste lm på omg som:
5 lm+ 1 dst i 1. dbs på forrige
omg.
Kant rundt:
Hekle *4 lm, 1 fm i 3. lm fra
nålen, 5 fm rundt lm-bue (rundt
dbs), *1 fm i fm, 4 fm + 1 picot
+ 4 fm rundt den neste lm-bue*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 fm i
fm, 4 fm rundt siste lm-bue, 1
kjm i 1. lm på forrige omg.

Nr 54
Brikke
Mål:
20 X 20 cm
Garn:
mandarin heklegarn (100 %
mercerisert bomull, 100 gram =
ca 590 meter)

Vend alle rader med 3 lm (= 1.
st).
Legg opp 88 lm.
1. rad: Hekle 1 st i 9. 1m fra
nålen. Hekle *2 lm, hopp over 2
lm 1 st i neste lm*. Gjenta fra ** 25 ggr til.
Hekle videre etter diagram.

Garnmengde:
Hvitt 1001: 100 gram

Kant rundt:
Hekle 1 fm + 1 picot (= 4 lm, 1
kjm i 1. lm) + 1 fm i hver av
rutene, men i hjørnene hekles 1
fm + 1 picot + 2 fm + 1 picot +
1 fm. Avslutt med 1 kjm i 1. fm.

Veiledende heklenål:
Nr 1,50

Montering:
Arb dampes lett fra vrangsiden.

Heklefasthet:
42 st/lm med heklenål nr 1,50
måler 10 cm i bredden.
Husk
at
heklefastheten
må
holdes hvis resultatet skal bli
vellykket.

Nr 55
Nisser i tove
Størrelse:
Høyde før toving ca (60) 46 cm
Høyde på ferdig montert nisse:
ca (48) 36 cm
Garn:
tove (100 % ull, 50 gram = ca
160 meter)
Garnmengde til 4 nisser, 2
store, 2 små:
Lys beige 2641: 350 gram
Tilbehør:
Fyllmasse
Ca (5) 6 meter ulltops til hår
(Ulltops er et uspunnet fiber av
ull og kjøpes i metervis).
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm

Kropp
Stor nisse:
Beg med hodet og legg opp 64 m
med lys beige på strømpep nr 4.
Strikk 11 cm rundt i glattstrikk =
hode. Sett inn et trådmerke.
Strikk glattstrikk videre til hele
arb måler i alt 31 cm. Del arb
med 32 m til hvert ben. Strikk
glattstrikk rundt og fell 2 m på
innsiden av foten = 30 m. Strikk
til benet måler ca 29 cm. Strikk 2
r sm hele omg. Strikk 1 omg.
Strikk 2 r sm hele omg. Strikk 1
omg.
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Klipp av tråden og trekk gjennom
de resterende m.
Armer til nissen: Legg opp 22 m
og strikk glattstrikk rundt til
armen måler ca 21 cm.
Strikk 2 r sm omg rundt, trekk
tråden gjennom de resterende m
og stram til.
Strikk en arm til på samme
måte.
De forskjellige delene toves før
montering.
Liten nisse:
Beg med hodet og legg opp 54 m
med lys beige på strømpep nr 4.
Strikk 9 cm rundt i glattstrikk =
hode. Sett inn et trådmerke.
Strikk videre i glattstrikk til hele
arb måler i alt 24 cm. Del arb
med 27 m til hvert ben. Strikk
glattstrikk rundt og fell 2 m på
innsiden av foten = 25 m. Strikk
til benet måler ca 22 cm. Strikk 2
r sm hele omg. Strikk 1 omg.
Strikk 2 r sm hele omg. Strikk 1
omg. Klipp av tråden og trekk
gjennom de resterende m.
Armer til nissen: Legg opp 18 m
og strikk glattstrikk rundt til
armen måler ca 15 cm.
Strikk 2 r sm omg rundt, trekk
tråden gjennom de resterende m
og stram til.
Strikk en arm til på samme
måte.
De forskjellige delene toves før
montering.
Montering:
Ha i fyllmasse i nissekroppen opp
til halsen. Bruk et annet garn til
montering. For eks sisu. Tråkle
med dobbel tråd i natur rundt
halsen, trekk til og knytt
sammen.
Fyll armene og sy dem på, en i
hver side, ca (1½) 2 cm ned fra
tråden rundt halsen. Lag hånd,
ved å surre en tråd rundt ytterst
på armen.
Lag nese ved å plassere litt
fyllvatt på vrangsiden der nesen
skal være og sy en tråd løst
rundt og over, den skal ikke
strammes, men bare syes slik at
nesen former seg.
Sy på øyne med brunt eller svart
og munn med rødt.

Videre has fyllmasse i hode. Sy
sm de midterste 6 cm av hodet
med forside mot bakside.
Tråkle med dobbel tråd på hver
side i toppen av hodet, trekk til
og fest tråden godt.
Hår: Vi har brukt ulltops til hår
på alle, og til skjegg på nissefar.
Hår og skjegg lages i passe
lengder og syes fast.
Dersom en vil markere øynene
litt mer kan en tegne rundt dem
med svart tusj, og sy en liten
hvit prikk i den, se foto.
Mal litt rødt i hvert kinn, på nese,
hake og i panne med rød
fargestift, se foto.

Nisseklær
Garn:
smart (100 % ren ny ull, 50
gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Rød 4219: (250) 300 gram
Koks 1088: (150) 150 gram
Tilbehør.
2 små knapper
Elastikk til bukse og skjørt
Veiledende pinner:
Nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm

Genser:
For- og bakstykke:
Legg opp (64) 88 m med rød til
nissegutt/nissefar og koks til
nissejente/nissemor på p nr 3 og
strikk 4 omg vrangbord rundt 1
r, 1 vr.
Skift til p nr 3½ og strikk
glattstrikk og mønster etter
diagram A, deretter diagram B,
som gjentas til arb måler (6) 9
cm. Strikk mønster etter diagram
C, samtidig som det deles for
ermer når arb måler (7) 9 cm.
Del for ermer i ved å felle 1 m i
hver side (pass på at mønsteret
stemmer med merket midt foran
og midt bak).
Strikk hver del for seg.
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Forstykke:
Strikk fram og tilbake i mønster
etter diagram C, når mønster er
ferdig strikket, måler arb ca (14)
17 cm.
Skift til bunnfargen og p nr 3 og
strikk 4 p vrangbord 1 r, 1 vr.
Bakstykke:
Strikkes som forstykke.
Ermer:
Legg opp (24) 32 m med samme
farge som på for- og bakstykke
på p nr 3. Strikk 4 omg rundt i
vrangbord 1 r, 1 vr.
Skift til p nr 3½. Øk jevnt fordelt
til (28) 40 m og strikk mønster
etter
diagram
A.
Deretter
diagram B som gjentas til ermet
måler (11) 16 cm. Fell av.
Montering:
Sy sm ca 1 cm på hver skulder.
Sy i ermene. Lag en liten hempe
på hver skulder og sy i en knapp.

Lue:
Legg opp (60) 72 m med rød på
p nr 3. Strikk rundt 4 omg
vrangbord 1 r, 1 vr. Skift til p nr
3½ og strikk 1 omg glattstrikk.
Strikk mønster etter de 4 første
omg i diagram A. Resten av luen
strikkes i rødt.
Når luen måler (5) 7 cm felles 6
m jevnt fordelt. Strikk 2 omg. På
neste omg felles slik: Strikk 2 r
sm, glattstrikk til 3 m gjenstår, 2
vridd r sm, 1 r. Gjenta denne
fellingen annenhver p til 6 m
gjenstår.
Klipp av tråden og trekk den
gjennom m og fest godt. Lag en
liten dusk og sy i toppen.

Bukse:
Legg opp (68) 80 m med koks på
p nr 3. Strikk rundt 2 omg
vrangbord, 1 r, 1 vr. På neste p
lages hullrad ved å strikke *2 r
sm, 1 kast*, gjenta fra *-* hele
omg. Fortsett med 2 omg
vrangbord.
Skift til p nr 3½ og strikk 1 omg
glattstrikk.
Strikk buksen høyere bak ved å
sette ett merke midt bak, strikk
5 m forbi merket, vend og strikk
tilbake 5 m forbi merket, vend og
strikk 5 m forbi forrige vending.
Gjenta dette til det er 3
vendinger på hver side. Fortsett
med glattstrikk rundt til arb
måler (7) 10 cm. Sett ett merke
midt foran, i tillegg til merket
midt bak. Strikk til 1 m før
merket, øk 1 m i tråden mellom
2 m, strikk 2 m, øk 1 m. Gjenta
økningen ved det andre merket.
Strikk 2 omg uten øking. Gjenta
øking. Strikk 2 omg uten øking.
Gjenta økingen. Det er nå økt 3
ggr = (80) 92 m. Strikk 1 omg
glattstrikk.
Del arb med (40) 46 m til hvert
ben, og strikk benene hver for
seg. Fell 2 m på innsiden
annenhver omg 2 ggr = (36) 42
m. Strikk til benet måler (12) 16
cm.
Skift til p nr 3, fell jevnt fordelt til
(28) 32 m og strikk 1 r, 1 vr.
Strikk 3 omg vrangbord. Fell av
med r og vr m. Strikk det andre
benet på samme måte.

Trekk
elastikk
hullraden.

gjennom

Skjørt:
Beg nede. Legg opp (144) 160 m
med rødt på p nr 3½. Strikk
rundt i vrangbord 8 r, 8 vr, (beg
og avslutt med 4 r). Strikk til arb
måler (3) 4 cm. *Fell 1 m i alle
vr felt ved å strikke 2 vr sm.
Strikk (3½) 4 cm vrangbord*.
Gjenta fra *-* til det er felt 4
ggr. På neste omg strikkes 2 vr
sm 2 ggr i alle vr felt. Skjørtet
måler nå ca (17) 20 cm. Strikk til
skjørtet måler (18) 22 cm. Fell
de resterende vr m = (72) 80 m.
Skift til p nr 3 og strikk 5 omg
glattstrikk,
1
omg
vr
til
brettekant, 4 omg glattstrikk.
Fell av.
Brett inn brettekanten i livet og
sy til. La de stå igjen en åpning
til
elastikk.
Trekk
elastikk
gjennom løpegangen.

Skjerf:
Legg opp (13) 15 m med rødt på
p nr 3 og strikk vrangbord 1 r, 1
vr fram og tilbake til skjerfet
måler (50) 64 cm. Fell av med r
og vr m.

Sokker:
Legg opp (20) 24 m med rød til
nissegutt/nissefar og koks til
nissejente/nissemor på strømpep
nr 3 og strikk 3 omg vrangbord
rundt 1 r, 1 vr.
Skift til p nr 3½ og strikk
mønster
etter
diagram
A.
Deretter diagram B som gjentas
til det er strikket (2) 3
luserekker, avslutt med 2 omg i
bunnfarge (som i diagram).
Strikk deretter 2 r sm omg rundt.
Strikk 1 omg glattstrikk. Strikk 2
r sm omg rundt. Klipp av tråden,
trekk den sm og fest den godt.
Strikk 1 sokk til på samme måte.
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