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Nr 1
Teppe
Mål:
140 x 180 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Lys grå 1042: 1600 gram
Veiledende pinner:
2 stk rundp nr 5½
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk og 18 m
mønster, på p nr 5½ = 10 cm.

Avlang pute

Firkantet pute

Mål:
40x60 cm

Mål:
40x40 cm

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

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

Garnmengde:
Lys grå 1042: 350 gram

Garnmengde:
Lys grå 1042: 250 gram

Tilbehør:
Fyllpute 40x60 cm

Tilbehør:
Fyllpute 40x40 cm.

Veiledende pinner:
Rundp nr 5½

Veiledende pinner:
Rundp nr 5½

Strikkefasthet:
15 m glattstrikk og 18
mønster på p nr 5½ = 10 cm

m

Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r
Legg opp 106 m på rundp nr 5½
og strikk frem og tilbake slik: 1
kantm, mønster etter diagram
over 104 m, 1 kantm. Strikk med
denne inndelingen til arb måler
80 cm. Fell av.
Montering:
Brett puten dobbel og sy
oppleggskanten
og
avfellingskanten sm. Sy sm i den
ene siden. Stapp inni fyllputen og
sy til.

Legg opp 264 m på rundp nr 5½
og strikk frem og tilbake med
mønster etter diagram til arb
måler 180 cm (slutt med 20. p i
diagram). Fell av.
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Strikkefasthet:
15 m glattstrikk og 18
mønster på p nr 5½ = 10 cm

m

Legg opp 144 m på rundp nr 5½
og strikk rundt slik:
4 m glattstrikk, mønster etter
diagram over 64 m, 8 m
glattstrikk,
mønster
etter
diagram over 64 m, 4 m
glattstrikk. Strikk med denne
inndelingen til arb måler 40 cm.
Fell av.
Montering: Sy sm oppleggs
kanten. Stapp inni fyllputen og
sy til.

Pute med dusker
Mål:
60x60 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Lys grå 1042: 400 gram
Natur 1012: 100 gram
Strikkefasthet:
14 m rillestrikk på p nr 5½ = 10
cm
Tilbehør:
Fyllpute 60x60 cm.
Veiledende pinner:
Rundp nr 5½
Legg opp 84 m med lys grå på
rundp nr 5½ og strikk frem og
tilbake i rillestrikk.
1 rille = 2 p r.
*Strikk 2 riller med lys grå.
1 rille med natur, 3 riller med lys
grå, 2 riller med natur*, gjenta
fra *-* til arb måler 120 cm. Fell
av.
Montering:
Sy sm oppleggs kanten og
avfellingskanten. Sy sm i den
ene siden.
Lag 4 dusker i lys grå med
diameter på ca 8 cm. Tvinn en
snor godt av dobbelt lys grå
garn, ca 240 cm lang ferdig
tvunnet. Sy snoren til rundt
kanten på puten og sy i en dusk i
hvert hjørne. Stapp inni fyllputen
og sy til.
Oppskrift på hvite juletre se
modellnr. 16

Nr 2
Teppe
Størrelse:
Ca 135 x 185 cm
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
sandnes silk mohair (60 % kid
mohair, 15 % ull, 25 % silke, 50
gram = ca 280 m)
Garnmengde:
sandnes mini alpakka
Natur 1012: 750 gram
sandnes silk mohair
Natur 1012: 400 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 6
Heklenål nr 6
Strikkefasthet:
17 m glattstrikk med 1 tråd i
hver kvalitet på p nr 6 = 10 cm
15 st med 1 tråd i hver kvalitet
med heklenål nr 6 = 10 cm
Hekle i alt 23 ruter slik:
Legg opp 6 lm med 1 tråd i hver
kvalitet med heklenål nr 6, ta sm
med 1 kjm i 1. lm.
1. omg: 3 lm (= 1 st), hekle 15
st i ringen. Ta sm med 1 kjm i 3.
lm.
5

2. omg: 4 lm (= 1 st, 1 lm),
hekle *1 st i neste st, 1 lm*,
gjenta fra *-*. Ta sm med 1 kjm i
3. lm.
3. omg: 3 lm (= 1 st) 1 st i lm,
*1 st i neste st, 1 st i lm*, gjenta
fra *-*. Ta sm med 1 kjm i 3. lm.
4. omg: 1 lm, 1 fm i sm m, *5
lm, 1 kjm i 5. lm fra nålen, hopp
over 1 m, 1 fm i neste st, 2 lm,
hopp over 1 m, 1 fm i neste st, 3
lm, hopp over 1 m, 1 fm i neste
st, 2 lm, hopp over 1 m, 1 fm i
neste st*, gjenta fra *-*.
Når det gjentas siste gang stopp
med 2 lm, ta sm med 1 kjm i
først fm.
5. omg: Hekle kjm frem til lmbuen av 5 lm. Hekle 3 lm (=1 st),
4 st, 3 lm, 5 st i lm-buen av 5 lm.
Hekle 1 fm i neste lm-bue, 5 fm i
neste lm-bue, 1 fm i neste lmbue. *5 st, 3 lm, 5 st i hjørnet,
hekle 1 fm i neste lm-bue, 5 fm i
neste lm-bue, 1 fm i neste lmbue*, gjenta fra *-*. Ta sm med
1 kjm i 3. lm.
6. omg: Hekle kjm frem til lmbuen i hjørnet. *Hekle 1 fm, 3 lm,
1 fm i hjørnet, 5 lm, 1 st i fm, 3
lm, 1 st i 3. fm av 5 fm, 3 lm, 1 st
(i fm mellom 5 fm og 5 st), 5
lm*, gjenta fra *-*. Ta sm med 1
kjm i første fm.
7. omg: Hekle *3 lm (= 1 st), 2
st, 2 lm, 3 st i hjørnet, 5 st i lmbuen av 5 lm, 3 st i hver av de
neste lm-buene av 3 lm, 5 st i lmbuen av 5 lm*, gjenta fra *-*. Ta
sm med 1 kjm i 1. st.
8. omg: Hekle 5 lm (= 1 st, og 2
lm), hopp over 2 st, i hvert hjørne
hekles 2 st, 3 lm, 2 st, *2 lm,
hopp over 2 st, 1 st i hver av de 2
neste st *, gjenta fra *-* mellom
hvert hjørne.
Når det gjentas siste gang stopp
med 1 st, ta sm med 1 kjm i 3.
lm.
9. omg: 3 lm (=1 st), hekle 1 st i
hver st, og 2 st i hver lm-bue av
2 lm, i hvert hjørne hekles 2 st, 3
lm, 2 st. Ta sm med 1 kjm i 3.
lm.
Klipp av tråden.
Strikk i alt 12 ruter slik:
Legg opp 39 m med 1 tråd i hver
kvalitet på rundp nr 6, og strikk
23 cm glattstrikk frem og tilbake
(1. p = vr-siden).
Fell av.

Montering:
Hekle rutene sm slik:
Fest tråden (1 tråd i hver
kvalitet) i hjørnet på den ene
ruten med 1 kjm, 1 lm, 1 kjm i
hjørne på andre ruten, *1 lm,
hopp over 1 m/p, 1 kjm i motsatt
rute*, gjenta fra *-*
Hekle ruten sm etter diagram,
eller eget ønske.
5 ruter i bredden og 7 ruter i
høyden.
Strikket kant rundt teppe:
Strikk opp 17 m pr 10 cm med 1
tråd i hver kvalitet på rundp nr 6
rundt hele teppe. Obs! Det skal
være 1 m i hvert hjørne =
merkem.
Strikk 7 cm rundt i glattstrikk,
samtidig som det økes 1 m på
hver side av merkem hver omg
(= 8 m økt).
Strikk 1 omg vr, 1 omg r (øk i
hjørnene), 1 omg vr samtidig
som det felles løst av.

Pute
Størrelse:
Ca 40 x 40 cm
sandnes mini alpakka
Natur 1012: 100 gram
sandnes silk mohair
Natur 1012: 50 gram
Tilbehør:
Ev 1 glidelås ca 20 cm
Innleggspute ca 40 x 40 cm
Hekle 1 rute som på teppe.
Strikk opp ca 17 m pr 10 cm
langs hver side på ruten, med 1
m i hvert hjørne = merkem
Strikk 7 cm rundt i glattstrikk,
samtidig som det økes 1 m på
hver side av merkem annenhver
omg (= 8 m økt).
Strikk 1 omg vr, 1 omg r (øk i
hjørnene), 1 omg vr.
Fell av.
Hekle/strikk en del til på samme
måte.
Montering:
Legg r-side mot r-side og sy sm
langs alle sider, la det stå igjen
en åpning til å ha i innleggspute,
som sys sm etterpå.
Sy ev i en glidelås.

Rillestrikket pute
Størrelse:
Ca 40 x 40 cm
sandnes mini alpakka
Khaki 3051: 150 gram
sandnes silk mohair
Khaki 3051: 100 gram
Tilbehør:
Ev 1 glidelås ca 20 cm
Strikkefasthet:
15 m rillestrikk med 1 tråd i hver
kvalitet på p nr 6 = 10 cm
Legg opp 122 m med 1 tråd i
hver kvalitet på rundp nr 6.
Strikk r frem og tilbake = riller til
arb måler 40 cm.
Fell av.
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Montering:
Brett puten dobbel, og sy sm i
hver side, la det stå igjen en
åpning til å ha i innleggspute,
som sys sm etterpå.
Sy ev i en glidelås.

Nr 2 B
Tøfler
Størrelse:
Dame
Garn:
tove (100 % ren ny ull, 50 gram
= ca 160 meter)
Garnmengde:
Beige 2652: 100 gram
Tilbehør:
12 hvite romerperler 9150029
Veiledende pinner:
Strømpep nr 4
Heklenål nr 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm
Legg opp 47 m med beige på p
nr 4. Strikk frem og tilbake i
glattstrikk til arb måler ca 21 cm.
Legg opp 3 nye m i slutten av p.
Sett
et
merke
rundt
den
midterste m av de 3 m = midt
foran. Strikk 2 omg glattstrikk,
(omg beg midt under foten). Øk
14 m midt foran slik: Strikk til 6
m før merke, *øk 1 m ved å ta
opp tråden mellom 2 m og strikk
den vridd r, 1 r*, gjenta fra *-* i
alt 14 ggr = 14 m økt = 64 m.
Strikk videre til arb måler 28 cm.
Strikk *6 r, 2 r sm*, gjenta fra
*-* omg rundt = 56 m.
Strikk 2 omg.
Fell på neste omg slik: Strikk *5
r, 2 r sm*, gjenta fra *-* omg
rundt = 48 m.
Strikk 1 omg og fell på neste
omg slik: Strikk *4 r, 2 r sm*,
gjenta fra *-* omg rundt = 40
m. Strikk 1 omg. På neste omg
strikkes 2 r sm omg rundt = 20
m. Klipp av garnet og trekk
tråden gjennom de resterende
m. Fest tråden godt.

Strikk en tøffel til på samme
måte.
Montering:
Sy sm midt bak og på tvers i
enden på hælen.
Toves
i
vaskemaskinen
60
grader.
Etter toving: Rynk litt sm oppå
midt foran. Sy og rynk fast 6
perler med ca 1 cm mellomrom,
og 2 cm fra kanten, se foto.
Heklet kant rundt tøflene: Beg
midt bak slik: *1 fm, 1 lm, hopp
over 1 cm*, gjenta fra *-* omg
rundt.

Nr 3
Pute
Putens mål:
40 x 40 cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Antrasitt 5870: 200 gram
Beigemelert 3031: 100 gram
Tilbehør:
Innleggspute 40 x 40 cm
Veiledende pinner:
Rundp nr 7
Strikkefasthet:
13 m mønster på p nr 7 = 10 cm
Legg opp 104 m med antrasitt på
p nr 7 og strikk rundt slik:
1. omg: Strikk 1 omg r med
antrasitt.
2. omg: Strikk 1 omg vr.
3. omg: Skift til beigemelert og
strikk slik: *1 r, ta neste m løs
av*, gjenta fra *-* omg rundt.
4. omg: *Strikk 1 vr, ta neste m
løs av*, gjenta fra *-* omg
rundt.
Gjenta 1.-4. omg til arb måler ca
40 cm. Fell av.
Montering:
Sy sm i bunnen av puten. Putt i
innleggsputen, sy sm i toppen.

Nr 4
Heklet pute
Størrelse:
Ca 40 cm i diameter
Garn:
sandnes duo (55 % merinoull,
45 % bomull, 50 gram = ca 124
meter)
sandnes silk mohair (60 % kid
mohair, 15 % ull, 25 % silke, 50
gram = ca 280 m)
Garnmengde:
sandnes duo:
Mellombrun 3161: 250 gram
sandnes silk mohair:
Beige 3471: 50 gram eller rest
Lys rosa 4622: 50 gram eller rest
Natur 1012: 50 gram eller rest
Tilbehør:
Rund pute ca 35 cm i diameter
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 5
Heklefasthet:
15 fm med heklenål nr 5 = 10
cm
1. fm = 1 lm
1. st = 3 lm
Legg opp 4 lm med dobbel
mellombrun, og ta sm til en ring
med 1 kjm.
1. omg: Hekle 12 st i ringen, ta
sm men 1 kjm i første st.
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2. omg: Hekle 2 st i hver st omg
rundt, ta sm med 1 kjm i første
st = 24 st.
3. omg: Hekle *1 st i første st, 2
st i neste st*, gjenta fra *-* omg
rundt, ta sm med 1 kjm i første
st = 36 st.
4. omg: Hekle *1 st i hver av de
2 neste st, 2 st i neste st*,
gjenta fra *-* omg rundt, ta sm
men 1 kjm i første st = 48 st.
5. omg: Hekle *1 st i hver av de
3 neste st, 2 st i neste st*,
gjenta fra *-* omg rundt, ta sm
men 1 kjm i første st = 60 st.
6. omg: Hekle *1 st i hver av de
4 neste st, 2 st i neste st*,
gjenta fra *-* omg rundt, ta sm
men 1 kjm i første st = 72 st.
7. omg: Hekle *1 st i hver av de
5 neste st, 2 st i neste st*,
gjenta fra *-* omg rundt, ta sm
men 1 kjm i første st = 84 st.
8. omg: Hekle *1 st i hver av de
6 neste st, 2 st i neste st*,
gjenta fra *-* omg rundt, ta sm
men 1 kjm i første st = 96 st.
9. omg: Hekle *1 st i hver av de
7 neste st, 2 st i neste st*,
gjenta fra *-* omg rundt, ta sm
men 1 kjm i første st = 108 st.
10. omg: Hekle *1 st i hver av
de 8 neste st, 2 st i neste st*,
gjenta fra *-* omg rundt, ta sm
men 1 kjm i første st = 120 st.
11. omg: Hekle *1 st i hver av
de 9 neste st, 2 st i neste st*,
gjenta fra *-* omg rundt, ta sm
men 1 kjm i første st = 132 st.
12. omg: Hekle *1 st i hver av
de 10 neste st, 2 st i neste st*,
gjenta fra *-* omg rundt, ta sm
men 1 kjm i første st = 144 st.
13. omg: Hekle *1 st i hver av
de 11 neste st, 2 st i neste st*,
gjenta fra *-* omg rundt, ta sm
men 1 kjm i første st = 156 st.
Hekle en del til på samme måte.
Legg delene vr-side mot vr-side.
Hekle med fm delene sm rundt
puten, men la det gjenstå en
åpning på ca 10 cm til fyll.
Fyll puten, og hekle sm den siste
biten. Ta sm med 1 kjm i første
fm.

Hekle en viftekant rundt puten
slik: *Hopp over 1 fm, hekle 5 st
i neste fm, hopp over 1 fm, hekle
1 kjm i neste fm*, gjenta fra *-*
omg rundt, ta sm med 1 kjm i
første st.
Heklet blomst i silk mohair:
Legg opp 6 lm med natur 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.

Vend ruten igjen, hekle *3 fm, 3
lm*, gjenta fra *-* i alt 5 ggr (=
5 nupper), slutt med 3 fm, 1 fm i
4. rute, hekle 3 fm i 5. og 6.
rute, og 7 fm i hjørneruten.
Hekle på samme måte langs de
andre sidene, slutt med 3 fm i
hjørneruten. Ta sm med 1 kjm.
9. omg: *9 lm, 1 fm i 2. nuppen
på lm-buen, 12 lm, 1 fm i 4.
nuppen på lm-buen, 9 lm, 1 fm i
4. fm i hjørnet*, gjenta fra *-*.
Ta sm med 1 kjm.
10. omg: *Hekle rundt lm-buen
av 9 lm, 6 fm, 3 lm, 6 fm, hekle
rundt lm av 12 lm, 4 fm, 3 lm, 4
fm, 3 lm, 4 fm, 3 lm, 4 fm, hekle
rundt lm-buen av 9 lm, 6 fm, 3
lm, 6 fm*, gjenta fra *-*. Ta sm
med i kjm.

Nr 5
Teppe Bohus-stjernen

Legg opp 9 lm med rosa og ta sm
med 1 kjm i 1. lm.
1. omg: Hekle 18 fm i ringen, ta
sm med 1 kjm i 1. fm.
2. omg: Hekle *6 lm, hopp over
2 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, 5 st, 1 fm. Ta sm med
1 kjm.

Størrelse:
10 x 20 ruter
Ca 100 x 200 cm

Legg blomsten til side.

Veiledende heklenål:
Nr 1½

Legg opp 9 lm med beige og ta
sm med 1 kjm i 1. lm.
1. omg: Hekle 18 st i ringen, ta
sm med 1 kjm i 1. st.
2. omg: Hekle *8 lm, hopp over
2 fm, 1 fm i neste st*, gjenta fra
*-* omg rundt, ta sm med 1 kjm
= 6 lm-buer.
3. omg: I hver lm-bue hekles: 1
kjm, 1 lm, 9 st, 1 fm. Ta sm med
1 kjm.
Sy blomstene fast på puten. Den
beige underst, den rosa i midten
og den naturfargede øverst, se
foto.

Garn:
mandarin heklegarn (100 %
mercerisert bomull, 100 gram =
ca 590 m)
Garnmengde:
Grå 1076: 700 gram
1 rute = ca 3,5 gram

Heklefasthet:
Hver rute måler 10 x 10 cm
1 rute:
Legg opp 27 lm.
1. rad: Hekle 1 st i 9. lm fra
nålen, *2 lm, hopp over 2 lm, 1
st i neste lm*, gjenta fra *-* (=
7 ruter).
2. rad: Vend med 5 lm, og hekle
som forrige rad, med st over st.
3., 4., 5., 6., og 7. rad: Hekle
som 2. rad.
8. omg: 1 lm (= 1. fm), hekle 3
fm rundt kanten av de 3 første
rutene, i 4. rute hekles slik: 2
fm, 12 lm, vend ruten og fest
med 1 kjm i den 4. rutens andre
fm.
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Rutene hekles sm på 10. omg
slik: 6 fm, 3 lm, 6 fm rundt
første lm-bue, rundt neste lmbue hekles 4 fm, 3 lm, 4 fm, 3
lm, 4 fm, 1 lm, hekle 1 kjm i
tredje nuppen på den ferdige
ruten, 1 lm, 4 fm, 6 fm rundt
neste lm-bue, 1 lm, hekle 1 kjm i
tilsvarende nupp på den ferdige
ruten osv.

Nr 6

3. omg: 3 st i hjørnet, *1 lm, 3
st i neste lm-bue, 1 lm, hekle 3
st, 3 lm, 3 st i hjørnet*.
Gjenta fra *-* i alt 3 ggr, slutt
med 1 lm, 3 st i neste lm-bue, 1
lm, 3 st i hjørnet, 1 lm, ta sm
med 1 st i 3. lm men stopp når
det gjenstår 2 m på nålen, skift
til hvit, og hekle st ferdig.
4. omg: 3 st i hjørnet, *(hekle 1
lm, 3 st i neste lm-bue), i alt 2
ggr, 1 lm, hekle 3 st, 3 lm, 3 st i
hjørnet*.
Gjenta fra *-* i alt 3 ggr, (hekle
1 lm, 3 st i neste lm-bue) i alt 2
ggr, 1 lm, 3 st i hjørnet, 1 lm, ta
sm med 1 st i 3. lm, men stopp
når det gjenstår 2 m på nålen,
skift lys lyng, og hekle st ferdig.

Heklet teppe
Størrelse:
140 x 200 cm
Garn:
easy (100 % merinoull, 50 gram
= ca 51 meter)
Garnmengde:
Lys lyng 4622: 1300 gram
Lyng 4853: 200 gram
Antrasitt: 5870: 300 gram
Hvit 1002: 500 gram
Veiledende pinner:
Heklenål nr 9
Heklefasthet:
11 fm på heklenål nr 9 = 10 cm
Rute 1:
Legg opp 5 lm med natur, ta sm
til en ring med 1 kjm i 1. lm.
1. st på omg = 3 lm.
1. omg: 3 st i ringen, *3 lm, 3 st
i ringen*, gjenta fra *-* i alt 3
ggr, 1 lm, ta sm med 1 st i 3. lm,
men stopp når det gjenstår 2 m
på nålen, skift til antrasitt, og
hekle st ferdig.
2. omg: 3 st i lm-buen i hjørnet,
*1 lm, hekle 3 st, 3 lm, 3 st i
neste lm-bue*.
Gjenta fra *-* i alt 3 ggr, 1 lm,
slutt med 3 st i hjørnet, 1 lm, ta
sm med 1 st i 3. lm, men stopp
når det gjenstår 2 m på nålen,
skift til lys lyng, og hekle st
ferdig.
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5. omg: 3 st i hjørnet, *(Hekle 1
lm, 3 st i neste lm-bue) i alt 3
ggr, 1 lm, hekle 3 st, 3 lm, 3 st i
hjørnet*.
Gjenta fra *-* i alt 3 ggr, hekle
(1 lm, 3 st i neste lm-bue) i alt 3
ggr, 1 lm, slutt med 3 st i
hjørnet, 1 lm. Ta sm med 1 st i
3. lm.
Rute 1: Hekle i alt 16 ruter til på
samme måte.
Rute 2: Hekle i alt 8 ruter slik:
Hekle som rute 1, men med lys
lyng, se diagram.
Rute 3: Hekle i alt 12 ruter slik:
Hekle som rute 1, men med lyng,
5. omg hekles med lys lyng, se
diagram.

Rute 4: Hekle i alt 8 ruter slik:
Hekle som rute 1, men med hvit,
5. omg hekles med lys lyng, se
diagram.
Rute 5: Hekle i alt 4 ruter slik:
Hekle som rute 1, men med
antrasitt, 5. omg hekles med lys
lyng, se diagram.
Montering:
Hekle firkantene sm med lys lyng
slik: Legg r-siden mot r-siden,
hekle 1 kjm gjennom lm-buen i
hjørnet på begge lag, 4 lm, 1
kjm gjennom begge lag i neste
lm-bue. Fortsett på denne måten
raden ut.
Hekle til slutt 2 omg fm med
antrasitt rundt hele teppet. Hekle
3 fm i sm m i hvert hjørne.

Heklet pute
Størrelse:
45 x 45 cm
Garnmengde:
Lys lyng 4622: 250 gram
Lyng 4853:50 gram
Antrasitt: 5870: 50 gram
Hvit 1002: 50 gram
Forstykke:
Hekle 1. – 5. omg som rute 1,
og fortsett på samme måte etter
5.
omg
med
denne
fargeinndelingen:
6. omg: Lyng
7. omg: Antrasitt
8. omg: Hvit
9. og 10 omg: Lys lyng
Bakstykke:
Hekle 10 omg som rute 2, = lys
lyng.
Montering:
Hekle for- og bakstykke sm med
lys lyng, som på teppet.

Nr 7
Baby tøfler
Størrelse:
(0-3) 6 (9-12) 18 mnd
Garn:
tove (100 % ren ny ull. 50 gram
= ca 160 m)
Garnmengde:
Natur 1012: 50 gram
Lys lilla 5024: 50 gram
Mørk beige 2652: 50 gram
Blå 5936: 50 gram
Eplegrønn 8514: 50 gram
Tilbehør:
2 Knapper (til hvert par)
Blå K: 251323
Lime K: 251324
Sorte regnbueperler 9150030
Veiledende pinner:
Strømpep nr 4
Strikkefasthet:
20 m på p nr 4 = 10 cm
Legg opp (7) 9 (11) 13 m = midt
bak, øverst på hælen.
Strikk (3½) 4½ (5½) 6½ cm
glattstrikk, 1. p = vr-siden.
Strikk opp (7) 9 (11) 13 m på
hver side av hælen = (21) 27
(33) 39 m.
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Strikk ytterligere (6) 7 (8) 9 cm
glattstrikk frem og tilbake over
alle m, samtidig som det på siste
p felles jevnt fordelt til (20) 25
(30) 35 m. Strikk videre (2) 2½
(3) 3½ cm glattstrikk rundt.
Fell på neste omg for tå slik:
Strikk *3 r, 2 r sm*. gjenta fra ** omg rundt.
Strikk 1 omg glattstrikk.
Fell på neste omg ved å strikke
*2 r, 2 r sm*, gjenta fra *-* omg
rundt.
Strikk 1 omg glattstrikk.
Fell på neste omg ved å strikke
*1 r, 2 r sm*, gjenta fra *-* omg
rundt.
Strikk 1 omg glattstrikk. Fell på
neste omg ved å strikke *2 r
sm*, gjenta fra *-* omg rundt.
Strikk 1 omg r.
Klipp av tråden, og trekk den
gjennom de resterende (4) 5 (6)
7 m.
Strikk en tøffel til på samme
måte.
Montering og toving:
Toves i maskin, 60 grader.
Pynt tøflene med knapper, eller
perler.
Broder millefleur-sting foran på
tøflene, se foto.

Nr 8
Puff
Mål:
55X55X25 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Koks 1055: 650 gram
Lys grå 1042: 150 gram
Tilbehør:
Skumgummi 55X55X25 cm
Veiledende pinner:
2 stk rundp nr 5½
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm.

Legg opp 83 m med koks på
rundp nr 5½. Strikk 25 cm frem
og tilbake i glattstrikk, med 1
kantm i hver side (som strikkes
hele tiden r). På siste p felles 1
m i hver side.
Legg opp 159 nye m og strikk
videre 16 omg rundt med
mønster etter diagram A over
alle 240 m. Strikk mønster etter
diagram B og videre mønster
etter diagram A til arb måler 80
cm. Strikk 81 m med koks og fell
av 159 m. Legg opp 1 ny m i
hver side. Strikk 25 cm med koks
frem og tilbake i glattstrikk over
de resterende 83 m. Fell av.

Nr 9

Montering:
Sy sm i den ene enden. Stapp
inni skumgummien og sy til i den
andre enden.

Tilbehør:
Paljetter, 2 knapper

Tøfler
Sko størrelse:
(27) 33 (37)
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Koks 1088: (50) 100 (100) gram
Natur 1012: Rest
Rosa 4513: Rest
Lyng 4853: Rest

Veiledende pinner:
Strømpep nr 6
Heklenål nr 4
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 6 = 10
cm.
Legg opp (23) 26 (30) m på
strømpep nr 6 og strikk frem og
tilbake r = rillestrikk, til arb
måler (13) 15 (18) cm.
For str 33: Strikk 2 r sm, *4 r, 2
r sm*, gjenta fra *-* p ut = 21
m.
For str (27) og (37): Strikk 2 r
sm, *5 r, 2 r sm*, gjenta fra *-*
p ut = (19) (25) m.
Strikk til arb måler (15) 17 (20)
cm.
For str (27): Strikk 1 r , *2 r
sm, 3 r*, gjenta fra *-*, slutt
med 2 r sm, 1 r = (15) m.
For str 33: Strikk 2 r, *2 r sm, 3
r*, gjenta fra *-*, slutt med 2 r
sm 2 r = 17 m.
For str (37): Strikk 1 r, 2 r sm,
*3 r, 2 r sm*, gjenta fra *-*,
slutt med 2 r = (20) m.
Strikk til arb måler (17) 19 (22)
cm.
For str (27): Strikk 3 r, *2 r
sm, 2 r*, gjenta fra *-*, slutt
med 2 r sm, 2 r = (12) m
For str 33: Strikk 1 r, *2 r sm, 2
r*, gjenta fra *-* = 13 m.
For str (37): Strikk 1 r, *2 r
sm, 2 r*, gjenta fra *-*, slutt
med 2 r sm, 1 r = (15) m.
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Strikk 1 p. Strikk 2 r sm p ut
avslutt med (0) 1 (1) r. Klipp av
garnet og trekk tråden gjennom
de resterende m. Fest tråden
godt. Strikk en tøffel til på
samme måte.
Montering:
Sy sm midt bak. Sy sm midt
foran ca (8) 9 (11) cm.
Toves i vaskemaskinen på 60
grader.
Etter toving:
Hekle rundt kanten på tøffelen
slik: Beg midt bak med (natur)
rosa (lyng) *1 fm, 1 lm, hopp
over 2 riller*, gjenta fra *-*,
slutt midt foran med 1 fm.
Hekle for str (27) 13 lm. Hekle
for str (33) 36 lm. Hekle for str
(37) 20 lm.
Hekle videre rundt *1 fm, 1 lm,
hopp over 2 riller*, gjenta fra **, slutt midt bak med 1 kjm i
første fm. Hekle på samme måte
rundt den andre tøffelen.
Sy på knapper og paljetter, se
foto.

Legg opp 114 m med hvit på
rundp nr 3.
Strikk 4 omg glattstrikk rundt.
OBS! 1. og 58 m er merkem, og
strikkes hele tiden med hvit, og
er ikke med i diagrammet. Det
skal hekles i merkem til slutt.
Strikk mønster etter diagram.
Fell av.
Montering:
Hekle 1 omg fm langs alle 4 sider
med hvit og heklenål nr 3, 1 m i
hver m/p, men hopp over hver 5
m/p.
OBS! Pass på å hekle gjennom
begge lag i topp og bunn.
Hekle deretter 1 omg picoter
med hvit slik:
*3 lm, 1 fm i 1. lm, hopp over ca
1 cm, 1 kjm*, gjenta fra *-*,
slutt med å hekle en hempe i
hjørnet, med ca 18 lm, vend og
hekle ca 18 fm tilbake.
Ta sm med 1 kjm.

Nr 10
Grytekluter m/kyllinger
Størrelse:
Ca 21 x 21 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
Hvit 1001: 100 gram
Gul 2315: 50 gram
Rød 4418: 50 gram eller rest
Svart 1099: en rest til øye
Veiledende pinner:
Rundp nr 3
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
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Kjøkkenhåndkle
m/kyllinger
Størrelse:
Ca 33 x 45 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
Hvit 1001: 150 gram
Gul 2315: 50 gram
Rød 4418: 50 gram eller rest
Veiledende pinner:
Rundp nr 2½ og 3
Legg opp 98 m med hvit på
rundp nr 3, og strikk 11 p r frem
og tilbake = 6 riller (1. p = vrsiden).
Skift til rundp nr 3.
Fortsett i glattstrikk innenfor 7 m
i hver side.
Disse 7 m er kantm, og
strikkes r gjennom hele arb.
Strikk 4 p glattstrikk. Strikk
mønster etter diagram (= 22 p)
innenfor 7 kantm i hver side.
Fortsett med mønster A.
Obs! På 1. p i mønster A økes 1
m =99 m.
Mønster A:
**Strikk 5 p slik: *5 r, 5 vr*,
gjenta fra *-* innenfor 7 kantm i
hver side.
Strikk 5 p slik: (1. p = vr-siden)
*5 r, 5 vr*, gjenta fra *-* innefor
7 kantm i hver side**. Gjenta fra
**-**
Strikk mønster A til arb måler ca
43 cm, slutt med helt mønster.
Skift til rundp nr 2½.
Strikk 11 p r frem og tilbake = 6
riller.
Obs! På 6. p felles de midterste
15 m til stropp, som legges opp
igjen på neste p.
Fell av.

Grytekluter m/egg
Størrelse:
Ca 21x 21 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
Hvit 1001: 100 gram
Gul 2315: 50 gram
Lilla 5226: 50 gram
Veiledende pinner:
Rundp 3
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Legg opp 112 m med hvit på
rundp nr 3 og strikk 3 omg
glattstrikk rundt.
Sett et merke i 1. m og 57. m =
sidem, disse strikkes hele tiden i
hvit. Det skal hekles kant i sidem
til slutt.
Fortsett med mønster etter
diagram, innenfor 1 hvit m i
hver side.
Fell av.

Montering:
Hekle med hvit og heklenål nr 3
1 omg fm rundt langs alle 4
sider. Obs! Hekle gjennom
begge lag i topp og bunn. Langs
sidene hekles rundt sidem, hopp
over hver 5 p over langs sidene.
Hekle 1 omg picoter med lilla
slik:
*3 lm, 1 fm i 1. lm, hopp over ca
1 cm, 1 fm i neste m*, gjenta fra
*-*, slutt med å hekle ca 18 lm
til en hempe i hjørnet. Vend og
hekle 18 fm hempe.
Ta sm med 1 kjm.
Hekle 1 gryteklut til på samme
måte.

Kjøkkenhåndkle m/egg
Størrelse:
ca 34 x 45 cm
Garnmengde:
Hvit 1001: 150 gram
Gul 2315: 50 gram eller rest
Lilla 5226: 50 gram eller rest
Veiledende pinner:
Rundp nr 2½ og 3
Heklenål nr 3
Legg opp 102 m med hvit på
rundp nr 3 og strikk 11 p r frem
og tilbake = 6 riller (1. p = vrsiden)
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Fortsett i glattstrikk innenfor 7 m
i hver side. Disse 7 m er kantm
og strikkes hele tiden r.
Når
det
er
strikket
5 p
glattstrikk, strikkes mønster etter
diagram (i alt 13 p), innenfor 7
kantm i hver side.
Strikk 6 p glattstrikk.
Fortsett med mønster A.
Obs! På 1. p økes 2 m jevnt
fordelt =104 m.
Mønster A:
**Strikk 5 p slik: *5 r, 5 vr*,
gjenta fra *-* innenfor 7 kantm i
hver side.
Strikk 5 p slik: (1. p = vr-siden)
*5 r, 5 vr*, gjenta fra *-* innefor
7 kantm i hver side**. Gjenta fra
**-**
Strikk mønster A til arb måler ca
43 cm, slutt med helt mønster.
Skift til rundp nr 2½.
Strikk 11 p r frem og tilbake = 6
riller.
Obs! På 6. p felles de midterste
15 m til stropp, som legges opp
igjen på neste p.
Fell av.

6. omg: Hekle 1 st i hver av de
neste 3 st, 3 lm, hopp over 1 st*,
gjenta fra *-* omg rundt, ta sm
med 1 kjm.
7. omg: Hekle *1 st i hver av de
neste 2 st, 5 lm, hopp over 1 st*,
gjenta fra *-* omg rundt, ta sm
med 1 kjm.
8. omg: Hekle 11 lm, *hopp
over 1 st, 1 st i neste st, 9 lm*,
gjenta fra *-* omg rundt, slutt
med kjm i den 3. lm.

Nr 11
Runde grytekluter
Mål:
Ca 18 cm i diameter
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, sisu,
sandnes mini duett
Garnmengde:
Lys korall 4007: 50 gram
Syrin 5212: 50 gram
Veiledende heklenål:
Heklenål 3 mm
1. st = 3 lm
Forside:
Legg opp 8 lm med lys korall og
ta sm til en ring med 1 kjm.
1. omg: Hekle 16 st i ringen. Ta
sm med 1 kjm.
2. omg: Hekle *1 st, 1 lm*,
gjenta fra *-* omg rundt. Ta sm
med 1 kjm.
3. omg: Hekle *1 st, 3 lm*,
gjenta fra *-* omg rundt. Ta sm
med 1 kjm = 16 lm-buer.
4. omg: Hekle 5 st i hver lm-bue
omg rundt = 80 st.
5. omg: Hekle *1 st i hver av de
neste 4 st, 1 lm, hopp over 1 st*,
gjenta fra *-* omg rundt, ta sm
med 1 kjm.

Bakside:
Legg opp 8 lm med syrin og ta
sm til en ring med 1 kjm.
1. omg: Hekle 16 st i ringen.
2. omg: Hekle 2 st i hver st omg
rundt = 32 st.
3. omg: Hekle *2 st i samme st,
1 lm, hopp over 1 st*, gjenta fra
*-* omg rundt, ta sm med 1
kjm.
4. omg: Hekle *2 st i samme st,
1 st i neste st, 1 lm*, gjenta fra
*-* omg rundt, ta sm med 1
kjm.
5. omg: Hekle *2 st i 1. st, 1 st i
hver av de 2 neste st, 1 lm*,
gjenta fra *-* omg rundt, ta sm
med 1 kjm.
6. omg: Hekle *2 st i 1. st , 1 st
i hver av de 3 neste st, 1 lm*,
gjenta fra *-* omg rundt, ta sm
med 1 kjm.
7.- 9. omg: Som 6. omg, men
for hver omg blir det 1 st mere i
hver st-gruppe. Etter 9. omg er
der 16 st-grupper med 8 st i hver
gruppe,
og
1
lm
mellom
gruppene.
Hekle for- og bakside sm med
syrin slik: Legg forsiden oppå
baksiden. Hekle vifter fra r-siden
slik: Hekle 4 st rundt siste lmbue på baksiden og om en av lmbuene på forsiden (på en gang),
*hekle 1 fm i hver av de 2
midterste 8 st på baksiden, hekle
7 st rundt neste lm-bue på bak
og forsiden*, gjenta fra *-* omg
rundt, slutt med 3 st samme sted
som omg 4 første st.
Hekle en løkke av 16 lm, ta sm
med 1 kjm i beg av omg. Hekle
16-20 fm rundt lm-buen.

14

Nr 12
Heklet håndklede
Størrelse:
25 x 37 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, sisu,
sandnes mini duett
Garnmengde:
Hvit 1002: 50 gram
Syrin 5212: 50 gram
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3
Heklefasthet:
2 vifter = 7½ cm i bredden
2 st sm:
Hekle 1 st, men stopp når det
gjenstår 2 løkker på nålen, hekle
1 st til, men stopp når det
gjenstår 3 løkker på nålen.
Ta 1 kast på nålen, og trekk
tråden gjennom de 3 løkkene
samtidig.
Legg opp 113 lm med hvit. Hekle
mønster
med
denne
fargeinndelingen:
5 rader hvit,
3 rader syrin,
*6 rader hvit, 3 rader syrin*,
gjenta fra *-* i alt 2 ggr, slutt
med 5 rader hvit.

Mønster:
1. rad: 1 fm i 2. lm fra nålen, 1
lm, hopp over 1 lm, 1 fm i neste
lm, 3 lm, hopp over 3 lm, *1 fm i
neste lm, 3 lm, hopp over 3 lm, 1
fm i neste lm, 2 lm, hopp over 2
lm, 1 fm i neste lm, 3 lm, hopp
over 3 lm*, gjenta fra *-* raden
ut, slutt med 1 fm i neste lm, 3
lm, hopp over 3 lm, 1 fm i neste
lm, 1 lm, hopp over 1 lm, 1 fm i
siste fm. Vend med 5 lm.
2. rad: Hekle 2 st sm + 2 lm + 2
st sm i første lm-bue, 1 lm, hopp
over 1 fm, 1 fm i neste fm, *1
lm, hekle 2 st sm + 2 lm + 2 st
sm + 2 lm + 2 st sm + 2 lm + 2
st sm i neste lm-bue (= ½
blomst), 1 lm, hopp over 1 fm, 1
fm i neste fm*, gjenta fra *-*
raden ut, slutt med 1 lm, hekle
(2 st sm + 2 lm + 2 st sm) i siste
lm-bue, 1 lm, 1 dbst i siste fm.
Vend med 1 lm.
3. rad: 1 fm i dbst, 3 lm, hekle 2
st sm i toppen av de 4 første 2 st
sm fra forrige rad (= ½ blomst),
3 lm, *1 fm rundt neste lm-buen
i midten av ½ blomst fra forrige
rad, 3 lm, hekle 2 st sm i toppen
av de 4 neste 2 st sm fra forrige
rad, 3 lm*, gjenta fra *-* raden
ut, slutt med 1 fm i nest øverste
lm i slutten på raden. Vend med
1 lm.
4. rad: 1 fm i 1. fm, * 3 lm, 1 fm
i toppen av første 2 st sm, 2 lm,
hopp over 2 st sm, 1 fm i toppen
av neste 2 st sm, 3 lm, 1 fm i
fm*, gjenta fra *-* raden ut.
Vend med 1 lm.
5. rad: 1 fm i 1. fm, *1 lm, hekle
2 st sm + 2 lm + 2 st sm + 2 lm
+ 2 st sm + 2 lm + 2 st sm i
neste lm-bue, 1 lm, hopp over 1
fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra
*-* raden ut. Vend med 4 lm.
6. rad: Hekle 2 st sm i toppen av
de 2 første 2 st sm fra forrige
rad, 3 lm, *1 fm rundt neste lmbue i midten av ½ blomst fra
forrige rad, 3 lm, hekle 2 st sm i
toppen av de 4 neste 2 st sm fra
forrige rad, 3 lm*, gjenta fra *-*
raden ut, slutt med 1 fm rundt
neste lm-bue midt i den siste ½
blomst fra forrige rad, 3 lm,
hekle 2 st sm i toppen av de 2
siste 2 st sm fra forrige rad, 1
dbst i siste fm. Vend med 1 lm.
7. rad: 1 fm i 1. fm, 1 lm, 1 fm i
toppen av den andre 2 st sm, *3
lm, 1 fm i fm, 3 lm, 1 fm i

toppen av den første 2 st sm i
neste ½ blomst, 2 lm, 1 fm i
toppen av siste 2 st sm i sm ½
blomst som forrige fm*, gjenta
fra *-* raden ut, slutt med 3 lm,
1 fm i fm, 3 lm, 1 fm i toppen av
neste 2 st sm, 1 lm, 1 fm i den
øverste lm i slutten av raden.
Vend med 5 lm.
Gjenta
2. – 7. rad.
Montering:
Hekle viftemønster langs hver
langside, 1½ vifte ut fra hver
”blomst”, 1 vifte = 5 st, hekle 1
fm mellom hver vifte, og hekle
fm langs hver kortside.
Hekle en hempe med lm + 1 rad
fm.
Sy hempen fast midt på en
kortside.

Nr 13
Grytekluter
Mål:
Ca 22x22 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, sisu,
sandnes mini duett
Garnmengde:
Rosa 4301: 100 gram
Veiledende pinner:
P nr 4
Strikkefasthet:
19 m glattstrikk med dobbelt
garn på p nr 4 = 10 cm
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Legg opp 41 m på p nr 4 med
dobbelt garn.
Strikk mønster etter diagram.
Fell av med r og vr m.
Hekle en løkke av lm før garnet
klippes av.
Strikk en gryteklut til på samme
måte.

Oppskrift på heklet liten gris,
se modellnr 22.

Brikke
Legg opp 90 lm med beige. Vend
og hekle 1 st i hver lm = 90 st.
Hekle 1 st i hver st frem og
tilbake i alt 40 rader.
Montering:
Kant:
Hekle 2 omg fm fra r-siden med
støva petrol rundt brikken. I
hvert hjørne hekles 3 fm.
Neste omg: Hekle 1 fm i første
fm, *hopp over 1 fm, i neste fm
hekles 5 st, hopp over 1 fm, 1 fm
i neste fm*, gjenta fra *-* omg
rundt.

Nr 14
Dekkesett
Brikkens mål:
38 x 30 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, sisu,
sandnes mini duett
Garnmengde, til 4 brikker:
Beige 2205: 350 gram
Støva petrol 6822: 50 gram
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 2,5
Heklefasthet:
23 st med heklenål nr 2,5 = 10
cm
1. st = 3 lm
1. fm = 2 lm

Heklet blomst:
Legg opp 5 lm, og ta sm til en
ring med 1 kjm.
1. omg: Hekle 12 fm i ringen, ta
sm med 1 kjm.
2. omg: Hekle 5 lm, hopp over 1
fm, *1 fm i neste fm, 3 lm, hopp
over 1 fm*, gjenta fra *-* omg
rundt, slutt med 1 kjm i 2 lm = 6
lm-buer.
3. omg: Hekle i hver lm-bue: 1
fm, 5 st, 1 fm. Ta sm med 1 kjm.
4. omg: Vend blomsten og hekle
1 fm i fm fra forrige omg. Hekle
*4 lm, 1 fm i fm fra forrige
omg*, gjenta fra *-* omg rundt.
Ta sm med 1 kjm = 6 lm-buer.
5. omg: I hver lm-bue hekles fra
r-siden: 1 fm, 7 st, 1 fm, ta sm
med 1 kjm.
6. omg: Vend. Hekle *5 lm, 1 fm
i fm fra forrige omg*, gjenta fra
*-* omg rundt. Ta sm med 1 kjm
= 6 lm-buer.
7. omg: I hver lm-bue hekles fra
r-siden: 1 fm, 9 st, 1 fm, ta sm
med 1 kjm i første fm.
Sy blomsten til oppe i venstre
hjørne.

Flaskeholder/minikurv
Garnmengde:
Beige 2205: 50 gram eller rest
Støva petrol 6822: 50 gram eller
rest
Legg opp 5 lm med beige, og ta
sm med 1 kjm.
1. omg: Hekle 12 st i ringen, ta
sm med 1 kjm.
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2. omg: Hekle 2 st i hver st omg
rundt, ta sm med 1 kjm = 24 st.
3. omg: Hekle *1 st i første st, 2
st i neste st*, gjenta fra *-* omg
rundt, ta sm med 1 kjm = 36 st.
4.-5. omg: Hekle *1 st i hver av
de 2 neste st, 2 st i neste st*,
gjenta fra *-* omg rundt, ta sm
med 1 kjm = 48 st og 64 st.
6. omg: Hekle *1 st i hver av de
neste 3 st, 2 st i neste st*,
gjenta fra *-* omg rundt, ta sm
med 1 kjm = 80 st.
7. omg: På neste omg hekles
slik: *Ta 1 kast på nålen, stikk
nålen midt mellom neste st på
toppen bakfra i fremre m-bue,
stikk nålen mellom st, ta et kast
på nålen og dra gjennom (det er
nå 3 løkker), fortsett som på en
vanlig st*, gjenta fra *-* omg
rundt, ta sm med 1 kjm.
8.-22. omg: Hekle 1 st i hver st
omg rundt, ta sm med 1 kjm.
Blondekant:
Hekle
fra
vr-siden,
dersom
kanten skal brettes ned.
Hekle 2 omg fm med støva petrol
rundt brikken. Hekle 1 fm i første
fm, *hopp over 1 fm, i neste fm
hekles 5 st, hopp over 1 fm, 1 fm
i neste fm*, gjenta fra *-* omg
rundt.
Hekle en blomst som på brikken
og sy pent til på kurven.

Serviettring
Garnmengde:
Beige 2205: 50 gram eller rest
Støva petrol 6822: 50 gram eller
rest
Legg opp 30 lm med beige.
1. rad: Hekle 1 st i hver lm
raden ut.
2.-4. rad: Hekle 1 st i hver st
raden ut.
Sy remsen pent til en ring.
Hekle en blomst som på brikken
og
sy
pent
til
over
sammensyingen.

Nr 15
Pledd med blonder
Mål:
130x170 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, sisu,
sandnes mini duett
Garnmengde:
Lin 2431: 800 gram
Tilbehør:
Blonde 3x175 cm
Hjelmtvedt art nr B 2737 21 009
(9 cm hvit)
Veiledende pinner:
Rundp nr 2½ og 3 (2 stk)
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Klipp 3 stk blonder a 175 cm.
Mønster:
1. p: (vr-siden) Strikk *2 r, 4
vr*, gjenta fra *-* p ut.
2. p: Strikk alle m r.
3. p: Strikk 3 vr, *2 r, 4 vr*,
gjenta fra *-*, slutt med 2 r, 1
vr.
4. p: Strikk alle m r.

Stykke B + blonde 2:
Ta blonde 2 og strikk opp m
langs ene siden, 1 m i hvert hull
fra vr-siden på p nr 2½.
Strikk en p r og øk jevnt fordelt
til 425 m. Skift til rundp nr 3.
La m hvile.
Ta stykke A og strikk opp m
langs blonde 1, på samme måte
som før, og reguler m-tallet på
første p til 425 m.
Legg opp 74 m på p nr 3, og
strikk 1 p r = stykke B.
Legg stykke A og blonde 2 foran
deg. Strikk stykkene sm slik:
La m langs blonde 2 være på p,
strikk med samme p over m på
stykke B (74 m) til 1 m gjenstår
før stykke A, strikk siste m på
stykke B r sm med første m på
stykke A.
Vend, ta 1 m løs av med tråden
bak arb, strikk til 1 m gjenstår på
stykke B, strikk den siste m vridd
r sm med 1. m på blonde 2.
Vend, ta 1 m løs av med tråden
bak arb, strikk r tilbake.
Fortsett på samme måte til alle
m på begge sidene er strikket.
Fell av med r m.
Strikk på samme måte stykke C
sammen med blonde 2 og 3.
Montering: Fest alle tråder.
Brett de 2½ cm overflødige
blondene i enden dobbelt til vrsiden, og sy disse til med sytråd.
Damp blondene fra r-siden.

Stykke A + blonde 1:
Ta blonde 1 og strikk opp 1 m i
hvert hull fra vr-siden på p nr
2½, langs hullrekken på siden
innenfor 2½ cm i hver side.
Strikk 1 p r tilbake, samtidig
som det økes ca 11 m per 10 cm
til i alt 456 m. Øk ved å strikke
foran og bak i samme m.
Skift til rundp nr 3.
Strikk mønster til arb måler 23
cm (uten blonden). Strikk 2 cm r
= riller. Fell av fra r-siden.
Dette er stykke A.
Stykke D + blonde 3:
Ta blonde 3 og strikk et stykke til
på samme måte som A.
Dette er stykke D.
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Pute
Størrelse:
40 x 40 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, sisu,
sandnes mini duett
Garnmengde:
Lin 2431: 150 gram
Tilbehør:
Blonde: 2 x 44 cm
Hjelmtvedt: art nr B 0920 009 (5
cm hvit)
Innleggspute 40 x 40 cm
Veiledende pinner:
2 rundp nr 3
Strikkefasthet:
26 m rillestrikk på p nr 3 = 10 cm
Mønster:
2. p: (= vr-siden) *2 r, 4 vr*,
gjenta fra *-* p ut.
3. p: Strikk r.
4. p: 3 vr, *2 r, 4 vr*, gjenta fra
*-*, slutt med 2 r, 1 vr.
1. p: Strikk r.
Venstre side og bakside:
Strikk opp m fra vr-siden langs
blonden, ca 2 cm inn fra hver
side på blonden. Strikk opp 1 m i
hvert ”hull” langs kanten.
Strikk 1 p r, samtidig som mtallet reguleres jevnt fordelt til
108 m (øk ved å strikke foran og
bak i samme m).
Strikk 8 cm mønster. Sett et
merke (= venstre side på puten),
strikk ytterligere 40 cm mønster
(= baksiden). Legg arb til side,
(= høyre sidesøm på puten).
Strikk opp m tilsvarende langs
den andre blonden. Strikk som
venstre side og bakstykke til arb
måler 8 cm.
Legg delene med r-side mot rside, og strikk 1 m fra hver del
sm, samtidig som det felles av.

Sidestykker:
Strikk opp m fra vr-siden langs
den ene blonden som på venstre
side og bakside. Strikk 1 p r,
samtidig som m-tallet reguleres
jevnt fordelt til 100 m. La m
hvile. Klipp av garnet.
Strikk
opp
m
og
strikk
tilsvarende langs den andre
blonden. Klipp av garnet.
Midtstykke:
Strikke r på alle p (= rillestrikk).
Legg opp 40 m, og strikk 3 p r.
Strikk midtstykke sm med
sidestykkene slik:
La m langs høyre sidestykke
være på p, strikk med samme p
over midtstykkets m til 1 m
gjenstår, strikk siste m på
midtstykke r sm med første m på
venstre sidestykke. Vend, ta 1 m
løs av med tråden bak arb, strikk
til 1 m gjenstår på midtstykkets
m, strikk den siste m vridd r sm
med
1.
m
langs
høyre
sidestykke. Vend, ta 1 m løs av
med tråden bak arb, strikk r
tilbake.
Fortsett på samme måte til alle
m langs sidestykkene er strikket,
slutt med 2 p r. Fell av med r m.
Montering:
Sy puten sm i sidene, med
skjulte sting fra r-siden.
OBS! La det være en åpning til
innleggspute og sy sømmen
ferdig.

Rillestrikket pute
Størrelse:
40 x 40 cm
Garnmengde:
Lin 2431: 150 gram
Tilbehør:
Blonde: 2 x 44 cm
Hjelmtvedt: art nr B 0920 009 (5
cm hvit)
Innleggspute 40 x 40 cm
Venstre side og bakside:
Strikk opp m fra vr-siden langs
blonden, ca 2 cm inn fra hver
side på blonden. Strikk opp 1 m i
hvert ”hull” langs kanten.

Strikk 8 cm r (= rillestrikk),
samtidig som m-tallet reguleres
jevnt fordelt til 100 m på 1. p (øk
ved å strikke 2 m i 1 m = 1 m i
fremre og 1 m i bakre m-lenke).
Sett et merke (= venstre side på
puten), strikk ytterligere 40 cm
rillestrikk (= baksiden), siste p
fra vr-siden.
Legg arb til side (= høyre
sidesøm på puten).
Strikk opp m tilsvarende langs
den andre blonden. Strikk som
venstre side og bakstykke til arb
måler 8 cm, siste p fra r-siden.
Legg delene med r-side mot rside, og strikk 1 m fra hver del
sm, samtidig som det felles av.
Sidestykker:
Strikk opp m fra vr-siden langs
den ene blonden som på venstre
side og bakside. Strikk 1 p r,
samtidig som m-tallet reguleres
jevnt fordelt til 100 m. La m
hvile. Klipp av garnet.
Strikk
opp
m
og
strikk
tilsvarende langs den andre
blonden. Klipp av garnet.
Midtstykke:
Strikk r på alle p (= rillestrikk).
Legg opp 40 m, og strikk 3 p r.
Strikk midtstykke sm med
sidestykkene slik:
La m langs høyre sidestykke
være på p, strikk med samme p
over midtstykkets m til 1 m
gjenstår, strikk siste m på
midtstykke r sm med første m på
venstre sidestykke. Vend, ta 1 m
løs av med tråden bak arb, strikk
til 1 m gjenstår på midtstykkets
m, strikk den siste m vridd r sm
med
1.
m
langs
høyre
sidestykke. Vend, ta 1 m løs av
med tråden bak arb, strikk r
tilbake.
Fortsett på samme måte til alle
m langs sidestykkene er strikket,
slutt med 2 p r. Fell av med r m.
Montering:
Sy puten sm i sidene, med
skjulte sting fra r-siden.
OBS! La det være en åpning til
innleggspute og sy sømmen
ferdig.

Nr 16
Juletre
Mål: Før toving
Stort tre 80 cm
Lite tre 55 cm
Etter toving
Stort tre ca 70 cm
Lite tre ca 50 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
London Sølv (20 gram = 150
meter)
Canto (95 % ull, 5 % polyamide,
50 gram = 35 meter)
Garnmengde:
fritidsgarn
Juletre stort
Natur 1012: 200 gram
Juletre lite
Natur 1012: 100 gram
London Sølv
1 nøste
Canto
Natur 1012: 50 gram
Tilbehør:
Sølv paljetter
Veiledende pinner:
Strømpep nr 6
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 6 = 10
cm.
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OBS! Strikkes med 1 tråd i
fritidsgarn og 1 tråd i london sølv
som er trukket ut til en tynn
tråd.

Nr 17

Juletre stort
Legg opp 70 m med på strømpep
nr 6, og strikk 20 cm rundt i
glattstrikk. Fell 4 m jevnt fordelt,
gjenta fellingene på hver 11.
omg til det gjenstår 30 m.
Strikk 6 omg. Fell 4 m jevnt
fordelt, gjenta fellingene på hver
7. omg til det gjenstår 14 m.
Strikk 2 m sm omg rundt.
Klipp av garnet og trekk tråden
gjennom de resterende m.
Fest tråden godt.

Mål:
Etter toving: ca 57X38 cm

Juletre lite
Legg opp 60 m med på strømpep
nr 6 og strikk 12 cm rundt i
glattstrikk. Fell 4 m jevnt fordelt,
gjenta fellingene på hver 9. omg
til det gjenstår 12 m.
Strikk 2 m sm omg rundt.
Klipp av garnet og trekk tråden
gjennom de resterende m.
Fest tråden godt.
Montering:
Toves i vaskemaskin på 60
grader.
Trærne ”Surres” med Canto 2-3
ggr fra topp til bunn. Lim på
paljetter. Blir ikke tovingen
kraftig nok, kan trærne fylles
med silkepapir eller avispapir.

Julestrømpe

Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Rød 4120: 250 gram
Natur 1012: 50 gram
Tilbehør:
Sølvpaljetter, hvite perler
Ca 1 m rødt silkebånd i 2 bredder
Veiledende pinner:
Rundp nr 5½
Heklenål nr 4½
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm
Legg opp 81 m med rød på rundp
nr 5½, og strikk 4 cm rundt i
glattstrikk.
Strikk *7 r, 2 r sm*, gjenta fra
*-* omg rundt = 72 m. Strikk til
arb måler 11 cm.
Strikk
mønster etter diagram. Strikk
med rød til arb måler 25 cm.
Strikk mønster etter diagram.
Strikk med rød til arb måler 39
cm.
Strikk
mønster
etter
diagram. Strikk til arb måler 48
cm.
Hæl:
Strikk hælen over de bakerste 36
m. Strikk frem og tilbake i
glattstrikk. Ta 1. m løs av p (slik
at det dannes kjm i hver side av
hælen). Strikk til hælen måler 12
cm.
Fell slik: Strikk 22 m r (fra rsiden), strikk 2 r sm, 1 r. Vend,
ta 1. m løs av, 7 vr, strikk 2 vr
sm, 1 vr. Vend, ta 1. m løs av, 8
r, 2 r sm, 1 r, vend.
Fortsett med å strikke frem og
tilbake med 1 m mer før hver
vending til alle m i hver side er
strikket.
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Kile:
Del m på 2 p. Plukk eller strikk
opp 17 m på hver side av hælen
og strikk videre rundt i glattstrikk
på 4 p. Strikk 1 omg glattstrikk
og fell ved å strikke 2 r sm på
hver side av hæl-m (sett et
merke). Fell på hver omg til det
er 72 m på omg.
Strikk videre i glattstrikk til hele
foten måler 26 cm.
Tå-felling:
Sett et merke midt på, oppå og
under strømpen. Strikk til 3 m
før merket, strikk 2 r sm, 2 r, 2
vridd r sm. Strikk til 3 m før
neste merke, strikk 2 r sm, 2 r
og 2 vridd r sm. Gjenta denne
felling men bare under foten på
hver 2. omg i alt 3 ggr. Videre
vekselvis slik: 1 omg oppå og
under og neste under på
annenhver omg til det er 18 m
på omg. Fell videre på hver omg
oppå og under til det er 4 m
igjen på omg. Klipp av garnet og
trekk
tråden
gjennom
de
resterende m. Fest tråden godt.
Montering:
Hekle med natur oppe rundt
kanten slik: *1 fm i hver av de 5
første m, hopp over 1 m, 3 st i
neste m, hopp over 1 m*, gjenta
fra *-* omg rundt.
Broder med rød og maskesting
små
hjerter
i
noen
av
rundingene. Broder med hvit og
kjedesting et hjerte midt på
sokken, se foto. Toves hardt i
vaskemaskinen.
Sy på
sølvpaljetter og hvite perler.
Knytt fast silkebånd til oppheng.
Se foto.

Høyre ben:
Strikk på samme måte, men med
felling og økning i motsatt side.

Nr 18
Nisse
Størrelse:
Ca 28 cm uten lue
Garn:
tove (100 % ull, 50 gram = ca
160 meter)
Garnmengde:
Rød 4120: 50 gram
Naturmelert 2641: 50 gram
Mørk gråmelert 1053: 50 gram
Koks 1088: 50 gram
En rest svart mandarin petit til
øyne.
Tilbehør:
Isopor/vatt kuler 5 cm i diam
Fyll: Tørkede erter eller bønner
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3
Heklenål 3 mm
Strikkefasthet:
26 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm.
OBS: Kroppen strikkes frem og
tilbake i glattstrikk, i 2 like deler
som sys sm.
Stripemønster:
*2 p rød, 2 p mørk gråmelert*,
gjenta fra *-*.
Venstre ben:
Legg opp 12 m med rød på rundp
nr 3, og strikk stripemønster og
glattstrikk frem og tilbake.
Fell 1 m i venstre side på hver 4.
p i alt 2 ggr, og øk 1 m i høyre
side på annenhver p i alt 6 ggr.
Strikk i alt 8 striper = 16 m.
Sett m på en hj.p.

Kropp:
Sett m fra hvert ben inn på
rundp nr 3 = 32 m.
Fortsett med stripemønster og
glattstrikk
frem
og
tilbake,
samtidig som det felles 1 m i
hver side på hver 4. p i alt 2 ggr
= 28 m.
Når arb måler 11 cm økes 1 m i
hver side, på annenhver p i alt 3
ggr = 34 m.
Legg opp 2 m i beg av de neste 8
p = 50 m.
Strikk til arb måler 19 cm.
Fell 19 m i hver side, og sett de
midterste 12 m på en hj.p.
Strikk en del til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy sm fra under ermet og ned
langs yttersiden av benet, i hver
side, og innsiden av hvert ben.
Hode:
Sett m fra begge hj.p inn på
strømpep nr 3 = 24 m.
Strikk rundt i glattstrikk med
naturmelert slik:
1. omg: Strikk r.
2. omg: Strikk *4 r, øk 1 m*,
gjenta fra * - * i alt 6 ggr.
3. omg: Strikk r.
4. omg: Strikk *5 r, øk 1 m*.
gjenta fra * - * i alt 6 ggr.
5. – 12. omg: Strikk r.
13. omg: Strikk *4 r, 2 r sm*,
gjenta fra *-* i alt 6 ggr.
14. omg: Strikk r.
15. omg: Strikk *3 r, 2 r sm*,
gjenta fra *-* i alt 6 ggr.
16. omg: Strikk r.
17. omg: Strikk *2 r, 2 r sm*,
gjenta fra *-* i alt 6 ggr.
18. omg: Strikk r.
19. omg: Strikk *1 r, 2 r sm*,
gjenta fra *-* i alt 6 ggr = 6 m.
Klipp av garnet og trekk det
gjennom m.
Montering:
Fyll hode med isopor/vatt kule.
Trekk en tråd i overgangen fra
hode til kropp, for å danne hals.
Hender:
Strikk opp 20 m med naturmelert
på strømpep nr 3 rundt ermene.
Strikk 6 omg glattstrikk rundt.
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Strikk 2 m sm omg rundt = 10
m.
Klipp av garnet, og trekk det
gjennom m.
Strikk en hånd til på samme
måte.
Føtter:
Strikk opp 20 m med koks på
strømpep nr 3 rundt bena. Strikk
6 omg glattstrikk rundt. Strikk 2
m sm omg rundt = 10 m.
Klipp av garnet, og trekk det
gjennom m.
Strikk en fot til på samme måte.
OBS! Ha i fyll
fot/hånd strikkes.

før

den

sist

Nisselue:
Legg opp 42 m med rød på
strømpep nr 3 og strikk 2 omg
vr-bord rundt, 1 r, 1 vr.
Strikk 5 omg glattstrikk, fell på
neste omg ved å strikke *5 r, 2 r
sm*. Gjenta fra *-* = 36 m.
Strikk 5 omg glattstrikk, fell på
neste omg ved å strikke *4 r, 2 r
sm*. Gjenta fra *-* = 30 m.
Strikk 5 omg glattstrikk, fell på
neste omg ved å strikke *3 r, 2 r
sm*. Gjenta fra *-* = 24 m.
Strikk 5 omg glattstrikk, fell på
neste omg ved å strikke *2 r, 2 r
sm*. Gjenta fra *-* = 18 m.
Strikk 5 omg glattstrikk, fell på
neste omg ved å strikke *1 r, 2 r
sm*. Gjenta fra *-* = 12 m.
Strikk 5 omg glattstrikk, fell på
neste omg ved å strikke 2 r sm
omg rundt = 6 m.
Klipp av tråden, og trekk den
gjennom m.
Dusk:
Klipp 20 stk 6 cm lange tråder,
brett dem på midten, bind 1 tråd
rundt, og vikle 1 tråd 2 ggr rundt
slik at det blir en dusk.
Skjerf:
Legg opp 6 m med rød på p nr 3
og strikk 27 cm r frem og tilbake
(= riller).
Fell av.
Lag 4 dusker med 16 cm lange
tråder.
Fest 2 dusker i hver ende av
skjerfet.

Krave:
Legg opp 12 m med rød på p nr
3 og strikk frem og tilbake slik:
*5 p glattstrikk, 5 p vr glattstrikk
*, gjenta fra * til * i alt 12 ggr.
Slutt med 5 p glattstrikk.
Fell av.
Hekle en 40 cm lang snor med
lm og heklenål nr 3.
Trekk den gjennom kravens ene
langside.
Lag 3 små runde dusker ca 2 cm
i diameter, med mørk gråmelert.
Sy dem på ned langs midten av
kroppen (se foto).
Ansikt:
Sy en fransk knute til nese med
naturmelert.
Sy en rad kjedesting til munn
med rød.
Sy 2 små stjerner til øyne med
svart bomullsgarn = 4 små sting
på ca 1 cm, som krysser
hverandre på midten.

Nr 19
Stjerner og kuler
Garn:
mandarin heklegarn (100 %
merserisert bomull, 100 gram =
ca 590 meter)
London gull (20 gram = 150
meter)
Garnmengde:
mandarin heklegarn:
Ecru 1012: 100 gram
London Gull:
1 nøste eller rest

Tilbehør:
Isoporkuler til gullkulene.
Til stjerne A stor + stjerne B,
brukes isoporkule = 7 cm i
diameter.
Til stjerne A liten, brukes
isoporkule = 6 cm i diameter.
Isoporkulene er malt med Hobby
lakk fv. 58 antikk gull fra
Panduro Hobby.
Hver av kulene, bekles med 2
like stjerner, som hekles sm på
siste omg.
OBS! Det er samme heklede
stjerner, som brukes til både
oppheng, og (to og to) til bekle
isoporkulene.
1. st = 3 lm
1. fm = 2 lm
Stjerne A stor:
Hekle 8 lm, ta sm til en ring,
med 1 kjm.
1. omg: 1 lm, 17 fm i ringen, ta
sm med 1 kjm.
2. omg: 3 lm, 2 sm heklede st, 3
lm, *3 sm heklede st, 3 lm*.
Gjenta fra *-* i alt 5 ggr. Ta sm
med 1 kjm i 3. lm.
3. omg: Hekle kjm frem til 3 lmbue, 3 lm, 2 sm heklede st i 3
lm-buen, 9 lm, 3 sm heklede st
rundt samme 3-lm-bue, 3 lm, *3
sm heklede st, 9 lm, 3 sm
heklede st om samme 3-lm-bue,
3 lm*. Gjenta fra *-* i alt 5 ggr.
Ta sm med 1 kjm i 3. lm.
4. omg: Hekle kjm frem til første
9-lm-bue hekles *(5 fm, 3 lm, 3
sm heklede st, 5 lm, 3 sm
heklede st, 3 lm, 5 fm), i
den etterfølgende 3-lm-bue
hekles 3 fm*. Gjenta fra *-* i de
øvrige 9-lm-buer og 3-lm-buer.
Ta sm med 1 kjm i den 1. lm.
Hekle 1 stjerne til på samme
måte til og med 3. omg.
Sammenhekling:
Hekle som beskrevet på 4. omg,
men i stedet for de 5 lm, som
danner stjernens 6 spisser,
hekles (2 lm, 1 kjm i den
midterste av de 5 lm på den
andre stjernes spiss, 2 lm).
OBS! Når stjernene er heklet sm
i 3 av spissene, puttes kulen inni.

Veiledende heklenål:
2 mm
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Stjerne A liten:
Hekle 8 lm, ta sm til en ring med
1 kjm.
1. omg: 1 lm, 17 fm i ringen, ta
sm med 1 kjm.
2. omg: 3 lm, 2 sm heklede st,
10 lm *3 sm heklede st, 10 lm*.
Gjenta fra *-* i alt 5 ggr. Ta sm
med 1 kjm i 3. lm.
3. omg: Hekle kjm frem til første
10-lm-bue, hekle *(5 fm, 3 lm, 3
sm heklede st, 5 lm, 3 sm
heklede st, 3 lm, 5 fm)*. Gjenta
fra *-* i de andre 10-lm-buer. Ta
sm med 1 kjm i 1. lm.
Hekle 1 stjerne til på samme
måte til og med 2. omg.
Se sammenhekling ovenfor.
Stjerne B:
Hekle 6 lm, ta sm til en ring,
med 1 kjm.
1. omg: 1 lm, 11 fm i ringen, ta
sm med 1 kjm.
2. omg: 1 lm, *1 fm, 3 lm, hopp
over 1 fm*. Gjenta fra *-* i alt 6
ggr. Ta sm med 1 kjm i den 1.
lm.
3. omg: Hekle kjm frem til lmbuen, 3 lm, 3 sm heklede st
rundt første 3-lm bue, 10 lm, *4
sm heklede st rundt neste 3-lmbue, 10 lm*. Gjenta fra *-* i alt
5 ggr. Ta sm med 1 kjm i 4. lm.
4. omg: 3 lm, 5 st om 10-lmbuen, **4 lm, 1 kjm i den første
av de 4 lm**. Gjenta fra **-** i
alt 3 ggr, 6 st rundt samme 10lm-bue. *6 st i neste 10-lm bue,
gjenta fra **-** i alt 3 ggr, 6 st i
samme 10-lm-bue*. Gjenta fra
*-* i alt 5 ggr. Ta sm med 1 kjm
i 3. lm.
Montering:
Stjernene, som skal brukes til
oppheng, presses lett fra vrsiden. Sett gullsnoren i.

Nr 20
Heklet teppe
Størrelse:
86 x 105 cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
silk mohair (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram =
ca 280 m)
Garnmengde:
smart
Oliven 9544: 100 gram
Rød 4219: 100 gram
Cerise: 4627: 300 gram
Lys beige 3021: 200 gram
silk mohair
Lyng 4853: 50 gram
Veiledende heklenål:
Nr 4
Heklefasthet:
En heklet rute måler ca 8½ x 8½
cm

Hekle 33 stk Firkant A, 33 stk
Firkant B, 33 stk Firkant C = 99
stk firkanter.
1. st = 3 lm
1. fm = 2 lm

Firkant A:
Beg med oliven.
Vikle garnet 2 ggr rundt spissen
av venstre hånds pekefinger, og
ta sm til en ring med 1 kjm.
1. omg: Hekle 3 lm, 2 st i
ringen, 2 lm * 3 st, 2 lm*, gjenta
fra *-* i alt 3 ggr. Ta sm med 1
kjm i 3. lm.
2. omg: Skift til rød. *Hekle 1
fm i hver av de følgende 3 st, i
lm-buen hekles 2 fm, 3 lm, 2
fm*, gjenta fra *-* i alt 4 ggr. Ta
sm med 1 kjm i 1. fm.
3. omg: Skift til lyng. Hekle *2
fm om de 3 lm, 3 lm, 1 st i hver
av de midterste 3 fm, 3 lm*.
Gjenta fra *-* i alt 4 ggr. Ta sm
med 1 kjm i 1. fm.
4. omg: Skift til cerise. Hekle *1
fm i hver av de 2 fm, 1 lm, 2 st i
den første av de 3 st, (1 st + 3
lm + 1 st) i den andre av de 3 st,
2 st i den 3. av de 3 st, 1 lm*.
Gjenta fra *-* i alt 4 ggr. Ta sm
med 1 kjm i 1. fm.
5. omg: Hekle*1 fm i hver av de
2 fm, hekle 1 fm om den 1 lm,
hekle 1 fm i hver av de følgende
3 st, hekle (2 fm + 2 lm + 2 fm)
i lm-buen i hjørnet, 1 fm i hver
av de følgende 3 st, 1 fm om
lm*. Gjenta fra *-* i alt 4 ggr. Ta
sm med 1 kjm i 1. fm.
Firkant B:
1. omg: Rød
2. omg: Lyng
3. omg: Oliven
4 + 5. omg: Cerise
Firkant C:
1. omg: Lyng
2. omg: Oliven
3. omg: Rød
4 + 5. omg: Cerise
Montering:
Hekle firkantene sm slik at
fargene kommer diagonalt på
pleddet. 9 rekker med 11
firkanter i hver rekke.
Hekle sm firkantene med lys
beige.
Hekle først slik rundt 1. firkant:
Beg i annen fm fra hjørnet.
Hekle *1 fm, 3 x (5 lm, hopp
over 3 fm, 1 fm), 7 lm i andre fm
etter hjørnet*. Gjenta fra *-*
rundt langs alle 4 sidene på
firkanten.
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De følgende firkanter hekles sm
slik: Isteden for å hekle 5 lmbuer langs sidene og 7 lm i
hjørnene, hekles 2 lm, 1 kjm i
midterste m på nabofirkantens 5lm bue, 2 lm.
I hjørnene hekles 3 lm, 1 kjm i
nabofirkantens hjørne, 3 lm.

Nr 20 b
Kuler med heklet trekk
Garn:
kitten mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle, 50 gram =
165 meter)
mandarin classic (100 %
bomull, 50 gram = ca 110
meter)
silk mohair (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram =
ca 280 m)
Garnmengde:
Store kuler
kitten
Lys lyng 4622: 50 gram
Mørk lilla 5153: 50 gram
Plomme: 4836: 50 gram
Små kuler
kitten
Plomme: 4836: 50 gram
silk mohair
Lyng 4853: 50 gram
mandarin classic
Mørk lilla 5153: 50 gram
Lys syrin 5022: 50 gram
Veiledende heklenål:
Nr 3
Tilbehør:
Isoporkuler, 3 stk 7 cm i
diameter og 4 stk 6 cm i
diameter.
Palljetter og lilla sytråd.

Heklefasthet:
Mål samtidig som du hekler at
trekket passe til kulen. Skift til
mindre eller større heklenål, hvis
det ikke passer.
OBS: Isoporkulene kan evt.
males eller trekkes med
silkepapir, så den hvite fargen
ikke skinner gjennom det
heklede.
1. st = 3 lm
Stor kule:
Hekle 4 lm, ta sm til en ring med
1 kjm.
1. omg: Hekle 12 st i ringen.
2. omg: Hekle 2 st i hver st = 24
st.
3. omg: *2 st i første st, 1 st i
neste st*, gjenta fra *-* i alt 12
ggr = 36 st.
4., 5., 6., 7., 8., og 9. omg: 1
st i hver st.
Putt kulen inn i trekket.
10. omg: Hekle *1 st i hver av
de 2 neste st, over de 2 neste st
hekles 2 st sm*, gjenta fra *-* i
alt 9 ggr = 27 st.
11. omg: Alle m hekles sm 2 og
2 = 14 st.
12. omg: Hekle 2 st sm, hekle
de etterfølgende st sm 4 og 4.
Klipp av garnet og sy hullet til.
Liten kule:
Hekle som beskrevet under stor
kule, til og med 2. omg:
3. omg: *Hekle 1 st i hver av de
første 3 st, 2 st i neste st*.
Gjenta fra *-* i alt 6 ggr = 30 st.
4., 5., 6., 7., og 8. omg: 1 st i
hver st.
Putt kulen inn i trekket.
9. omg: *1 st i hver av de første
4 st, over de neste 2 hekles 2 st
sm *. Gjenta fra *-* i alt 5 ggr =
25 st.
10. omg: Alle m hekles sm 2 og
2 = 13 st.
11. omg: 1 st, hekle de
resterende m sm 4 og 4.
Klipp av garnet og sy hullet til.

Nr 21
Hjerter
Størrelse:
ca 13 cm høye x 10,5 cm brede
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, sisu,
sandnes mini duett
Garnmengde:
Hvit 1002: 50 gram
Lys rosa 4301: 50 gram
Mørk rød 4418: 50 gram
Lys lime 8722: 50 gram
Lys korall 4007: 50 gram
Grønn 8143: 50 gram
Rosa 4505: 50 gram
Veiledende pinner:
Strømpep nr 3
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Tilbehør:
Fyllvatt
Naturfarget bomullsbånd 15 mm,
30 cm til hvert hjerte.
Hjerte A
Strikkes
i
hvit
med
kontraststriper i lys rosa og med
mønster i mørk rød.

Montering:
Sy på paljetter.
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Hjerte B
Strikkes
i
hvit
og
med
kontraststriper i lys lime og med
mønster i lys korall.
Hjerte C
Strikkes
i
hvit
og
med
kantraststriper i grønn og med
mønster i rosa.
Hjerte:
Hjertene strikkes i glattstrikk.
Mønsteret er brodert på med
maskesting, men kan ev strikkes
inn over de 6 p hvit.
Legg opp 3 m og strikk striper *2
p natur, 2 p kontrastfarge*,
samtidig som det økes 1 m i
hver side innenfor den ytterste
m, i alt 10 ggr = 23 m. Slutt med
en stripe i kontrastfargen. Skift
til mønsterfargen og strikk 2 p.
Skift til hvit og strikk 6 p, skift til
mønsterfargen og strikk 2 p.
Fortsett i striper som i beg av
hjertet,
beg
med
2
p
i
kontrastfargen.
Når
der
er
strikket
2
striper
med
kontrastfargen, felles midterste
m av, og hver halvdel strikkes
ferdig for seg = 11 m. Strikk 2 m
sm i beg og slutten av hver 2. p
2 ggr = 7 m. Fell av. Strikk et
hjerte til på samme måte.
Montering:
Broder mønster etter diagram
med maskesting. Legg de 2
halvdelene sm, vr-side mot vrside, og hekle dem sm med fm i
hvit slik: Beg oppe, hekle rundt
hjertet, til der kun er en åpning
igjen på ca 4 cm. Putt fyllvatt og
hekle åpningen sm. Trekk båndet
igjennom 1 fm midt på hjertet og
bind en knute med de 2 endene.

Nr 22
Jule pynt
petit

i

mandarin

Størrelse:
Gris: Ca 6 cm
Juletre: Ca 10 cm
Snømann: Ca 7 cm
Hjerte: Ca 5 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, sisu,
sandnes mini duett
Tilbehør:
Fiberfyll eller garnrester
Veiledende heklenål og pinne:
Heklenål 2,5 mm
P nr 3
OBS!
Når det hekles rundt, hekles
omg rundt i ”spiral” slik at
omg skiftene ikke blir synlige.

Gris
Garnmengde:
Rosa 4301: 50 gram
Rød 4418: 50 gram
Brun 3572: 50 gram
Eller rester
Legg opp 6 lm med rosa, ta sm
med 1 kjm.
1. omg: Hekle 6 fm i ringen.
2. omg: Hekle 2 fm i hver fm =
12 fm.
3. omg: Hekle *1 fm, 2 fm i
neste fm*, gjenta fra *-* = 18
fm.
4. – 11. omg: Hekle 1 fm i hver
fm = 18 fm.
12. omg: Hekle *4 fm, 2 fm
sm*, gjenta fra *-* = 15 fm.
13. – 15. omg: Hekle 1 fm i
hver fm = 15 fm.
16. omg: *Hekle 2 fm sm, 3
fm*, gjenta fra *-* = 12 fm.
17. omg: Hekle 1 fm i hver fm =
12 fm.

18. omg: Hekle *2 fm, 2 fm
sm*, gjenta fra *-* = 9 fm.
Klipp av tråden.
Ha i fyll.
Tryne:
Legg opp 2 lm med rosa.
1. omg: Hekle 6 fm i 1. lm.
2. omg: Hekle *1 fm, 2 fm i
neste fm*, gjenta fra *-* = 9 fm.
Hekle trynet sm med kroppen
slik: Hekle 1 fm gjennom hver
del omg rundt.
Klipp av tråden.
Ben:
Legg opp 5 lm med rosa.
1 rad: Hekle 1 fm i 2. lm fra
nålen, og 1 fm i hver av de neste
lm = 4 fm. Vend med 1 lm.
2. – 3. rad: Hekle 1 fm i hver fm
= 4 fm.
Brett
sm
oppleggog
avfellingskant, og hekle 2 fm.
Klipp av tråden.
Sy
benet
på
med
sammenheklingen bakerst.
Hekle i alt 4 ben.
Hale:
Legg opp 5 lm med rosa.
Hekle 1 fm i hver lm = 4 fm.
Sy halen fast midt bak.
Ører:
Legg opp 4 lm med rosa.
Hekle 1 dbst i 1. lm, men stopp
når det gjenstår 2 løkker på
nålen. Hekle 1 dbst til i 1.lm,
men stopp når det gjenstår 3
løkker på nålen. Ta et kast på
nålen, trekk tråden gjennom alle
løkkene, 4 lm, 1 kjm i 1. lm på
øret.
Klipp av tråden.
Hekle et øre til på samme måte.
Sy et øre fast på hver side av
hode.
Montering:
Sy øyne med franske knuter og
brun.
Hekle en rød sløyfe av lm, og
bind rundt kroppen.
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Juletre
Garnmengde:
Grønn 8143: 50 gram eller rester
Rester av rød og rosa til franske
knuter.
Legg opp 20 lm.
Hele juletreet er heklet i fm.
1. rad: Hekle 1 fm i 2. lm fra
nålen, og i hver av de neste lm =
19 fm.
Vend hver rad med 1 lm.
2. rad: Fell 1 fm i hver side ved
å hekle 2 fm sm til 1 fm = 17 fm.
3. rad: Hekle 1 fm i hver fm.
4. rad: Fell 1 fm i hver side ved
å hekle 2 fm sm til 1 fm = 15 fm.
5. rad: Hekle fm Fell 1 fm i hver
side ved å hekle 2 fm sm til 1 fm
= 13 fm.
6. rad: Hekle 1 fm i hver fm.
7., 8. rad: Fell 1 fm i hver side
ved å hekle 2 fm sm til 1 fm =
11 og 9 fm.
9. rad: Fell 1 fm i hver side ved
å hekle 2 fm sm til 1 fm = 7 fm.
Slutt raden med 4 lm. Vend med
ytterligere 1 lm.
10. rad: Hekle 1 fm i hver av de
4 nye lm, 1 fm i hver fm = 11
fm, slutt raden med 4 lm. Vend
med ytterligere 1 lm.
11. rad: Hekle 1 fm i hver av de
4 nye lm, 1 fm i hver fm = 15
fm.
12. rad: Hekle 1 fm i hver fm.
13. og 14. rad: Fell 1 fm i hver
side ved å hekle 2 fm sm til 1 fm
= 13 og 11 fm.
15. rad: Hekle 1 fm i hver fm.
16., 17. rad: Fell 1 fm i hver
side ved å hekle 2 fm sm til 1 fm
= 9 og 7 fm.
18. rad: Fell 1 fm i hver side ved
å hekle 2 fm sm til 1 fm = 5 fm.
Slutt raden med 3 lm. Vend med
ytterligere 1 lm.
19. rad: Hekle 1 fm i hver av de
3 nye lm, 1 fm i hver fm = 8 fm,
slutt raden med 3 lm. Vend med
ytterligere 1 lm.
20. rad: Hekle 1 fm i hver av de
3 nye lm, 1 fm i hver fm = 11
fm.
21. rad: Hekle fm.

22., 23., 24. og 25. rad: Fell 1
fm i hver side ved å hekle 2 fm
sm til 1 fm = 9, 7, 5 og 3 fm.
Vend og hekle 1 fm i 2. fm fra
nålen, men stopp når det
gjenstår 2 løkker på nålen, hekle
1 fm i siste fm på raden, men
stopp når det gjenstår 3 løkker
på nålen. Ta 1 kast på nålen og
trekk den gjennom alle løkkene.
Klipp av tråden.
Hekle et juletre til på samme
måten.
Montering:
Hekle delene sm med fm.
Ha i fyll før delene hekles sm.
Sy franske knuter med rød og
rosa jevnt fordelt på hver side.

Snømann
Garnmengde:
Hvit 1001: 50 gram eller rest
Rosa 4505: 50 gram eller rest
Oransje 2708: 50 gram eller rest
Lys lime 8722: 50 gram eller rest
Brun 3572: 50 gram eller rest
Hode:
1. fm = 1 lm
Legg opp 6 lm med hvit, ta sm
med 1 kjm i første lm.
1. omg: Hekle 12 fm i ringen.
2. omg: Hekle *1 fm, 2 fm i
neste fm*, gjenta fra *-* = 18
fm.
3. – 8. omg: Hekle 1 fm i hver
fm.
9. omg: Hekle *1 fm, 2 fm sm*,
gjenta fra *-* = 12 fm.
Ha i fyll.
10. omg: Hekle 2 fm sm omg
rundt = 6 fm.
Klipp av tråden.
Stram til.

10. omg: hekle *2 fm, 2 fm
sm*, gjenta fra *-* = 18 fm.
11. omg: Hekle 1 fm i hver fm.
Ha i fyll.
12. omg: Hekle *1 fm, 2 fm
sm*, gjenta fra *-* = 12 fm.
Klipp av tråden.
Skjerf:
Legg opp 4 m med rosa på p nr
3, og strikk 15 cm r frem og
tilbake = riller.
Fell av.
Lue:
Legg opp 22 m med lys lime på p
nr 3 og strikk 2 p vr-bord frem
og tilbake 1 r, 1 vr.
Fortsett i glattstrikk til arb måler
3 cm.
Strikk 2 m sm p ut.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom m, stram til.
Sy luen sm.
Sy en rosa dusk i toppen.
Montering:
Sy hode og kropp sm.
Nese: Legg opp 4 lm.
Hekle 1 kjm i 2., 3. og 4. lm fra
nålen. Sy nesen fast.
Sy luen litt fast til hode.
Sy på øyne med franske knuter
og brun.

Kropp:
Legg opp 6 lm med hvit, ta sm
med 1 kjm i første lm.
1. omg: Hekle 12 fm i ringen.
2. omg: Hekle *1 fm, 2 fm i
neste fm*, gjenta fra *-* = 18
fm.
3. omg: Hekle 1 fm i hver fm.
4. omg: Hekle *2 fm i neste fm,
2 fm*, gjenta fra *-* = 24 fm.
5. – 9. omg: Hekle 1 fm i hver
fm.
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Hjerte
Garnmengde:
Rød 4418: 50 gram eller rest
Rosa 4505: 50 gram eller rest
Legg opp 6 lm med rød.
Vend hver rad med 1 lm = 1 fm.
1. rad: Hekle 1 fm i hver lm = 6
fm, vend.
2. rad: Hekle 2 fm i første fm, 1
fm i hver av de neste 4 fm, 2 fm
i den siste fm = 8 fm, vend.
3. rad: Hekle 2 fm i første fm, 1
fm i hver av de neste 6 fm, 2 fm
i den siste fm = 10 fm, vend.
4. rad: Hekle 1 fm i hver fm =
10 fm.
Del arb.
Hekle fm frem og tilbake over de
første 5 fm til arb måler 8 cm,
klipp av garnet.
Hekle på samme måte over de
neste 5 fm til arb måler 8 cm.
Hekle 2 rader med fm over alle
10 fm, vend.
Fell 1 m i hver side, ved å hekle
2 fm sm i beg og slutten av de 2
neste radene.
Klipp av garnet.
Hekle en del til på samme måte
med rosa.
Montering:
Flett de 2 delene sammen til et
hjerte.

Jule pynt i tove
Garn:
tove (100 % ull, 50 gram = ca
160 meter)
Garnmengde:
Mørk beige 2652: 50 gram
Natur 1012: 50 gram
Rød 4228: 50 gram
Svart 1099: 50 gram
Eller rester
Tilbehør:
Fiberfyll eller garnrester
Rød – hvit stripet bånd
oppheng.

til

Veiledende heklenål og pinne:
Heklenål 2,5 mm
P nr 2½
Strikke- og heklefasthet:
28 m glattstrikk på p nr 2½ = 10
cm
Ca 24 fm med heklenål 2,5 mm
= 10 cm

Mus
Hode:
Legg opp 2 lm med mørk beige.
1. omg: Hekle 6 fm i 2. lm fra
nålen.
2. omg: Hekle 6 fm.
3. omg: Hekle *1 fm, 2 fm i
neste fm*, gjenta fra *-* = 9 fm.
4. omg: Hekle 1 fm i hver fm.
5. omg: Hekle *2 fm, 2 fm i
neste fm*, gjenta fra *-* = 12
fm.
6. – 8. omg: Hekle 1 fm i hver
fm.
Ha i fyll.
9. omg: Hekle *2 fm, hekle 2 fm
sm*, gjenta fra *-* = 9 fm.
10. omg: Hekle *1 fm, 2 fm
sm*, gjenta fra *-* = 6 fm.
Klipp av tråden.
Øre:
Legg opp 4 lm med mørk beige.
Hekle 1 fm i 2. og 3. lm fra
nålen, hekle 3 fm i 4. lm.
Fortsett rundt langs den andre
side av lm raden, og hekle 1 fm i
3., 2. og 1. lm fra nålen.
Klipp av garnet.
Hekle et øre til på samme måte.

Montering:
Sy fast ørene.
Sy en snute med fransk knute og
svart (ta 4 kast på nålen).
Sy på øyne med fransk knute (ta
2-3 kast på nålen).
Kjole:
Legg opp 2 lm med rød.
Hekle 6 fm i 2. lm fra nålen.
1. omg: Hekle 2 fm i hver fm =
12 fm.
2. omg: Hekle 12 fm.
3. omg: Hekle 2 fm i hver fm =
24 fm.
Del til ermehull slik:
4. omg: Hekle 8 fm, 2 lm, hopp
over 4 fm (erme), 8 fm, 2 lm,
hopp over 4 fm (erme), ta sm i
først fm = 20 m.
5. – 6. omg: Hekle 1 fm i hver
fm.
7. omg: Hekle *4 fm, 2 fm i
neste m*, gjenta fra *-* = 24
fm.
8. – 9. omg: Hekle 1 fm i hver
fm.
Skift til natur og hekle en picot
kant slik: Hekle *3 lm, 1 fm i 1.
lm, hopp over 1 fm, 1 kjm i
neste fm*.
Klipp av garnet.
Erme:
Beg under armen.
1. omg: Hekle 8 fm rundt
ermehullet.
2. – 4. omg: Hekle 1 fm i hver
fm.
Skift til natur og hekle en picot
kant slik: Hekle *3 lm, 1 fm i 1.
lm, hopp over 1 fm, 1 kjm i
neste fm*.
Klipp av garnet.
Hekle et erme til på samme
måte.
Montering:
Sy hode og kjole sammen med
usynlige sting.
Ben:
Legg opp 35 lm med mørk beige.
Hekle 1 rad fm.
Klipp av garnet.
Brett på midten og sy fast ved
halsen, under kjolen.
Armer:
Legg opp 23 lm med mørk beige.
Hekle 1 rad fm.
Klipp av garnet.
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Trekk armen gjennom kjolen fra
det ene erme til det andre.
Sy fast ved benene.
Trekk en tråd i natur gjennom
kjolen, rett under ermene. Bind
en sløyfe foran.

Reinsdyrhode
Snute:
Legg opp 6 lm med mørk beige,
ta sm til en ring med 1 kjm i 1.
lm.
1. omg: Hekle 12 fm i ringen.
2. omg: Hekle *3 fm, 2 fm i
neste fm*, gjenta fra *-* = 15
fm.
3. omg: Hekle 1 fm i hver fm.
4. omg: Hekle *4 fm, 2 fm i
neste m*, gjenta fra *-* = 18
fm.
5. – 7. omg: Hekle 1 fm i hver
fm.
Klipp av tråden.
Hekle 2 fm sm slik:
Hekle 1 fm, men stopp når det
gjenstår 2 løkker på nålen, hekle
1 fm i neste m, men stopp når
det gjenstår 3 løkker på nålen, ta
et kast på nålen og trekk garnet
gjennom alle 3 løkkene.
Hode:
Legg opp 6 lm med mørk beige,
ta sm til en ring med 1 kjm i 1.
lm.
1. omg: Hekle 12 fm i ringen.
2. omg: Hekle *1 fm, 2 fm i
neste fm*, gjenta fra *-* = 18
fm.
3. omg: Hekle 1 fm i hver fm.
4. omg: Hekle *2 fm, 2 fm i
neste fm*, gjenta fra *-* = 24
fm.
5. – 7. omg: Hekle 1 fm i hver
fm.
8. omg: Hekle *4 fm, 2 fm sm*,
gjenta fra *-* = 20 fm.
9. omg: Hekle *2 fm sm*,
gjenta fra *-* = 10 fm.
Klipp av tråden.
Gevir:
Legg opp 10 lm med mørk beige.
Hekle 1 fm i 2. lm fra nålen, 1 fm
i neste lm, 3 lm, 1 fm i første lm,
hopp over 1 lm, 1 fm i hver av
de 3 neste lm, 3 lm, 1 fm i første
lm, hopp over 1 lm, 1 fm i hver
av de 2 siste lm.

Klipp av tråden.
Hekle et gevir til på samme
måte.
Øre:
Legg opp 4 lm med mørk beige.
Hekle 3 sammenheklede 3 dbst i
første lm slik:
Hekle en 3 dbst, men stopp når
det gjenstår 2 løkker på nålen,
hekle en 3 dbst til, men stopp
når det gjenstår 3 løkker på
nålen, hekle en 3 dbst til, men
stopp når det gjenstår 4 løkker
på nålen, ta et kast på nålen, og
trekk
tråden
gjennom
alle
løkkene.
Klipp av garnet.
Hekle et øre til på samme måten.
Rød snute:
Legg opp 4 lm med rød.
Hekle 1 st i 1. lm, men stopp når
det gjenstår 2 løkker på nålen,
hekle 1 st til, men stopp når det
gjenstår 3 løkker på nålen, hekle
1 st til, men stopp når det
gjenstår 4 løkker på nålen, ta et
kast på nålen og trekk tråden
gjennom alle løkkene.
Klipp av tråden, og sy arb sm til
en kule.
Montering:
Ha fyll i snuten og hode.
Sy snuten fast på hode slik at
snutens åpning dekker hodets
åpning.
Sy på geviret.
Sy et øre fast foran hvert gevir.
Sy øyne med svart og fransk
knute.
Sy den røde snute fast.

Sopp
Hatt:
Legg opp 2 lm med rød.
1. omg: Hekle 9 fm i 2. lm fra
nålen.
2. omg: Hekle *2 fm, 2 fm i
neste fm*, gjenta fra *-* = 12
fm.
3. omg: Hekle *2 fm, 2 fm i
neste fm*, gjenta fra *-* = 16
fm.
4. – 5. omg: Hekle 1 fm i hver
fm.
Klipp av tråden.

Stilk:
Legg opp 2 lm med natur.
1. omg: Hekle 6 fm i 2. lm fra
nålen.
2. omg: Hekle *1 fm, 2 fm i
neste fm*, gjenta fra *-* = 9 fm.
3. – 5. omg: Hekle 1 fm i hver
fm.
6. omg: Hekle *2 fm, 2 fm i
neste fm*, gjenta fra *-* = 12
fm.
7. omg: Hekle *2 fm, 2 fm i
neste fm*, gjenta fra *-* = 16
fm.
8. – 9. omg: Hekle 1 fm i hver
fm.
Klipp av tråden.
Montering:
Ha fyll i delene.
Hekle hatt og stilk sm med rød
slik: Hekle 1 omg fm, hvor nålen
stikkes gjennom 1 fm fra stilken
og 1 fm fra hatten.
Hekle ytterligere 1 omg fm.
Klipp av tråden.
Sy 6-7 franske knuter med natur
på hatten (ta tråden 3 ggr rundt
nålen til hver fransk knute).

Bamse
Kjole og hode:
Legg opp 28 m med rød på
strømpep nr 2½, og strikk rundt
1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr,
deretter 10 omg glattstrikk.
Skift til brun og strikk 10 omg
glattstrikk, samtidig som det på
1. omg felles 4 m jevnt fordelt =
24 m.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom m, stram til og sy
sammen.
Ha fyll i hode. Trekk en tråd i
overgangen mellom brun og rød.
Stram til slik at halsen dannes.
Ben:
Legg opp 5 m med mørk beige
på strømpep nr 2½.
Strikk 1 p r, skyv m tilbake på p,
stram garnet, og strikk r, hele
tiden fra samme side.
Strikk i alt 36 p.
Klipp av tråden og trekk den
gjennom m, stram til og fest
trådene.
Brett på midten, og sy benene
fast ved halsen (under kjolen).
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Armer:
Legg opp 5 m med mørk beige
på strømpep nr 2½.
Strikk 1 p r, skyv m tilbake på p,
stram garnet, og strikk r, hele
tiden fra samme side.
Strikk i alt 7 p.
Klipp av tråden og trekk den
gjennom m, stram til og fest
trådene.
Strikk en arm til på samme måte.
Sy armene fast til kjolen (og
benet).
Ører:
Legg opp 5 m med mørk beige
på strømpep nr 2½.
Strikk 1 p r, skyv m tilbake på p,
stram garnet, og strikk r, hele
tiden fra samme side.
Strikk i alt 2 p.
Klipp av tråden og trekk den
gjennom m, stram til og fest
trådene.
Strikk et øre til på samme måte.
Sy ørene på så de ligger ned.
Montering:
Sy øyne og snute med en fransk
knue og svart.
Sy et hjerte med natur og msting foran på kjolen (2 p under
halsen).






Ugle
Kropp:
Strikkes nedefra og opp.
Legg opp 16 m med mørk beige
på strømpep nr 2½. Strikk 3 p
glattstrikk frem og tilbake (1. p
= vr-siden).
Strikk *3 r, 2 r i sm m*, gjenta
fra *-* = 20 m.
Strikk 15 p glattstrikk.
Klipp av tråden, trekk den
gjennom m.
Sy sm nede og i sidene.
Ha i fyll.
Stram til øverst, og fest tråden
godt.

Øre:
Legg opp 5 m med mørk beige
på strømpep nr 2½.
Strikk 1 p r, skyv m tilbake på p,
stram garnet, og strikk r, hele
tiden fra samme side.
Strikk i alt 3 p.
Klipp av tråden og trekk den
gjennom m, stram til og fest
trådene.
Strikk et øre til på samme måte.
Sy på ørene.

Nr 23

Øyne:
Legg opp 2 lm med natur.
Hekle 6 fm i den 2. lm fra nålen.
Ta sm til en ring med 1 km.
Klipp av tråden.
Hekle et øye til på sm måte.
Sy øynene på uglen. Sy en
fransk knute med svart (ta 3 kast
på nålen) i midten av sirkelen.

Garnalternativ:
sandnes alpakka, smart, peer
gynt, mandarin classic

Broder nebb med svart, som en
trekant (se foto).

Veiledende pinner:
P nr 3½
Heklenål nr 3

Pulsvarmere med
vaffelsøm

Pulsvarmere med perler
Størrelse:
One size
Garn:
sandnes duo (55 % merinoull,
45 % bomull, 50 gram = ca 124
meter)

Garnmengde:
Mørk lilla 4762: 50 gram

Størrelse:
One size
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
peer gynt, sandnes alpakka,
sandnes duo,mandarin classic
Garnmengde:
Natur 1012: 100 gram
Tilbehør:
Perler til dekor
Veiledende pinner:
Strømpep nr 3½

Tilbehør:
Perler til dekor

Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
Perlestrikk:
1. p: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta
fra *-*.
2. p: Strikk vr over r og r over
vr.
Gjenta 2. p.
Strikk frem og tilbake på tvers.
Legg opp 45 m på p nr 3½,
strikk 7 m glattstrikk, 38 m
perlestrikk. Strikk med denne
inndelingen til arb måler 18 cm.
Fell av.
Strikk en pulsvante til på samme
måte.
Montering:
Beg langs feltet med glattstrikk,
og sy sm 3 cm nederst, la det
være 4 cm åpning til tommel, og
sy sammen de resterende 13 cm.
Heklet kant nede:
Fest tråden med 1 kjm, hekle 4
lm, 1 fm i samme m, *hopp over
1 m, 1 fm i neste m, 4 lm, 1 fm i
samme m*, gjenta fra *-* omg
rundt.
Sy på perler nederst, rett over
den heklede kanten.
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Strikkefasthet:
31 m mønster på p nr 3½ = 10
cm
Legg opp 56 m på strømpep nr
3½, strikk 17 cm vr-bord rundt 3
vr, 1 r.
Fell 7 m til tommel (3 r, 1 vr, 3
r), som legges opp igjen på neste
omg.
Strikk ytterligere 5 cm.
Fell av med r og vr m.
Strikk en pulsvarmer til på
samme måte.
Montering:
Sy vaffelsøm på oversiden, ca 3
cm fra avfellings-, og ca 6 cm fra
oppleggskanten.
Vaffelsøm:
1. Fest tråden på vr-siden, stikk
nålen opp på r-siden til venstre
for en rad med r m. Stikk nålen
fra høyre mot venstre under
raden med r m til høyre og opp
der du beg.
2. Trekk sm, sy et sting til på
samme måte og stram godt.
3. Stikk nålen opp et stykke
nedenfor første sting og gjenta
stingene. Neste sting blir i
samme høyde som det første.
Sy på perler i vaffelsømmen.
Se foto.

Nr 24
Vinkartongtrekk
Størrelse: 24x17x9 cm, 3 liter
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Svart 1099: 100 gram
Natur 1012: 50 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5½
Heklenål nr 5
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm
Perlestrikk:
1. omg: 1 r, *1 vr, 1 r*, gjenta
fra *-* omg rundt.
2. omg: Vr over r, r over vr.
Legg opp 85 m med svart på
rundp nr 5½ og strikk 3 omg
perlestrikk.
Strikk 4 omg glattstrikk.
Felling til tappekran: Strikk 6 m,
fell 7 m, strikk omg rundt, vend.
Strikk i alt 5 p frem og tilbake i
glattstrikk. Legg opp 7 nye m
over de felte m. Strikk 2 omg
glattstrikk samtidig som det
økes jevnt fordelt til 92 m. Strikk
mønster etter diagram. OBS!
Pass på at mønsteret kommer
ovenfor tappekranhullet. Strikk 3
omg glattstrikk med svart (eller
ønsket høyde).

Fell toppen slik: Sett m på 4 p.
(19 m, 27 m, 19 m, 27 m = 92
m)
Strikk *1 r, 2 vridd r sm, 13 r, 2
r sm, 2 r, 2 vridd r sm, 21 r, 2 r
sm, 1 r*, gjenta fra *-* omg
rundt. Gjenta fellingene på hver
omg, men med 2 m mindre
mellom fellingene på hver p, til
det gjenstår 5 m på hver kort
side. Fell av.
Hekle med svart 1 omg fm litt
stramt rundt oppleggskanten og
tappekranhullet.

Flaskepose
Størrelse: ca 36x30 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Svart 1099: 50 gram
Natur 1012: 50 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5½
Heklenål nr 5
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm
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Legg opp 16 m på strømpep nr
5½ med svart. Strikk 8 omg
glattstrikk samtidig som det
økes 4 m jevnt fordelt hver omg
til i alt 48 m.
Strikk 1 omg. Strikk mønster
etter diagram. Gjenta mønster 3
ggr i høyden. Strikk 1 omg.
Hullrad: Strikk *2 r, 1 kast, 2 r
sm*, gjenta fra *-* omg rundt.
Strikk 9 omg glattstrikk.
Håndtak: Fell av de midterste 9
m over hver rose, som legges
opp igjen på neste omg.
Strikk 3 omg glattstrikk. Fell av.
Hekle med svart 1 omg fm litt
stramt
rundt
håndtakhullet.
Tvinn en snor og trekk den
gjennom hullraden.

Nr 25
Sittende nissepar
Størrelse: ca 40 cm
Garn:
smart (100 % superwash ull, 50
gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Rød 4219: 150 gram
Grønn 8681: 100 gram
Natur 1002: 50 gram
Grå 1032: 50 gram
Lys beige 3021 50 gram
Tilbehør
2 tannstikkere
Veiledende pinner:
Strømpep nr 3½ og nr 2 til
nissemors strikketøy
Heklenål 3 mm
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
Beg med hodet.
Legg opp 44 m med lys beige på
strømpep nr 3½, og strikk 11 cm
i glattstrikk rundt = hode.
Skift til rød og strikk 10 cm. Sett
m fra første og siste p inn på
samme p = 22 m. Strikk frem og
tilbake 12 p glattstrikk over disse
m. Strikk 14 r, 2 r sm, vend.
Strikk 7 vr, 2 vr sm, vend. Strikk
r til 1 m før vending, strikk 2 vr
sm. Fortsett på samme måte og
strikk 2 sm på hver side av
midtfeltet til 8 m gjenstår. De 8
m deles på første og fjerde p og
det strikkes opp 7 m langs hver
side = 11 m på hver p. Arb ligner
nå en strømpe med hæl, fordi
nissene skal kunne sitte. Strikk 7
omg glattstrikk og del arb med
22 m til hvert ben, som strikkes
hver for seg. Strikk 4 cm rundt
glattstrikk. *Strikk 2 omg med
grå, 2 omg rød*, gjenta fra *-*
til i alt 8 striper med grå. Slutt
med rød. Fell av. Stikk det andre
benet på samme måte.

Armer:
Legg opp 20 m med rød på
strømpep nr 3½ og strikk 12 cm
glattstrikk rundt. Skift til lys
beige og strikk 8 omg.
Strikk 2 r sm omg rundt, trekk
tråden gjennom de resterende m
og stram til.
Strikk en arm til på samme
måte.
Nese:
Legg opp 6 m med lys beige på p
nr 3½ og strikk 6 p frem og
tilbake i glattstrikk. Fell av.
Montering av nissen:
Trekk en rynketråd rundt halsen.
Bena sys sm nederst fra vr-siden
slik at spissen vender opp. Sy sm
i skrittet. Kroppen fylles med vatt
eller noe tilsvarende mykt. Når
kroppen er fylt opp til halsen,
trekkes rynketråden sm og festes
godt. Deretter fylles hodet og en
rynketråd settes i øverst. Stram
godt til og fest tråden godt. Sy
en rynketråd rundt den lille
nesebiten, fyll med bitte litt vatt
og rynk sm. Sy nesen fast med
små usynlige sting. Fyll ermene
og sy en rynketråd ved hendene.
Trekk godt sm og fest tråden
godt. Sy på ermer med mest
mulig usynlige sting og sy
hendene sm midt foran.
Sy en liten bart på nissefar med
dobbelt natur garn og et stort
fullskjegg under dette. Sy hår på
samme måte rundt hodet på
nissefar. Det er ikke nødvendig
med hår oppå hodet, her skal
luen sys fast med mest mulig
usynlige sting.
På hodet til nissemor sys langt
hår med midtskill. Samle håret
bak og bind en hestehale som
puttes inn i luen. Luen sys fast
med mest mulig usynlige sting.
Plasser sjalet rundt overkroppen
og i kryss midt foran. Sy det fast
rundt halsen og foran med mest
mulig usynlige sting. Sy rød
munn på nissemor. Sy med svart
øyne, se foto.
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Lue
Legg opp 54 m med rød på
strømpep nr 3½ og strikk 3 omg
vr-bord rundt 1 r, 1 vr. Strikk 7
cm glattstrikk.
Fell i toppen slik: *7 r 2 r sm*,
gjenta fra *-* omg rundt. Strikk
6 omg uten felling.
*6 r, 2 r sm*, gjenta fra *-* omg
rundt. Strikk 5 omg uten felling.
*5 r, 2 r sm*, gjenta fra *-* omg
rundt. Strikk 4 omg ut fellinger.
*4 r, 2 r sm*, gjenta fra *-* omg
rundt. Strikk 3 omg ut fellinger.
Strikk 2 r sm omg rundt. Strikk 1
omg uten fellinger. Trekk tråden
gjennom de resterende m og fest
godt. Lag en dusk og sy fast i
toppen på luen.

Sjal
Legg opp 99 m med natur på p
nr 3½ og strikk 3 p r frem og
tilbake. Strikk videre slik:
1. p: 2 r, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over, *1 kast, 2
r sm*, gjenta fra *-* i alt 21 ggr,
1 m løs av, 1 r, trekk den løse m
over, 3 r, 2 r sm, *1 kast, 2 r
sm*, gjenta fra *-* i alt 21 ggr,
2 r sm, 2 r.
2. p: 2 r, 1 m løs av, 1 r, trekk
den løse m over. Strikk r til det
gjenstår 4 m på p, 2 r sm, 2 r.
3. p: 2 r, 1 m løs av, 1 r, trekk
den løse m over, 39 r, 1 m løs
av, 1 r, trekk den løse m over, 3
r, 2 r sm, 39 r, 2 r sm, 2 r.
Gjenta 2. og 3. p slik at det felles
i beg og slutten av hver p, mens
det felles kun på midten på rsiden annenhver p til det
gjenstår 9 m.
Hekle en kant rundt sjalet med 1
fm, 1 lm i annenhver m.

Skjørt
Beg nede.
Legg opp 120 m med grønn på
strømpep nr 3½.
Strikk 3 omg vr-bord rundt 1 r, 1
vr. Strikk 2 omg glattstrikk
videre mønster etter diagram A.
Strikk videre med grønn til arb
måler 8 cm.

Strikk *8 r, 2 r sm*, gjenta fra
*-* omg rundt. 5 omg uten
fellinger.
Strikk *7 r, 2 r sm*, gjenta fra
*-* omg rundt. 5 omg uten
fellinger.
Strikk *1 r, 2 r sm*, gjenta fra
*-* omg rundt = 64 m.
Hullrekke: *1 kast, 2 r sm*,
gjenta fra *-* omg rundt.
Strikk 3 omg vr-bord 1 r, 1 vr.
Fell av.
Montering:
Hekle en kant med grønn nede
på skjørtet slik: *1 fm, 3 lm,
hopp over 2 m*, gjenta fra *-*
omg rundt. Hekle 1 omg til med
3 lm, 1 fm i hver bue omg rundt.
Tvinn en snor med rød og grønn
og
trekk
den
gjennom
hullrekken. Knytt skjørtet stramt
på nisse mor.

Jakke

Montering:
Sy sm skuldrene. Sy i ermene.
Hekle med grønt 1 rad fm rundt
halskanten. Når jakken er satt på
nissefar, sys den sm øverst i
halsen med et par usynlige sting.

Nr 26

Julesekk

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

Legg opp 50 m med grå på
strømpep nr 3½. Strikk 14 cm
rundt i glattstrikk. Fell av.
Montering:
Broder med rødt og maskesting
mønster etter diagram B på
sekken, se foto.
Sy sm nederst. Tvinn en snor
med rødt og grønt garn, og sy
den fast på baksiden av sekken,
ca 2 cm fra øverste kant. Fyll
sekken med litt papir og stram
snoren godt til. Sy sm hendene
foran og sy sekken fast her.
Knytt sløyfe foran.

For- og bakstykke:
Legg opp 69 m med grønt på p
nr 3½ og strikk 3 p vr-bord frem
og tilbake 1 r, 1 vr. Strikk videre
glattstrikk, men de 4 første og 4
siste m strikkes hele tiden i vrbord som før. Etter 2 p strikkes
mønster etter diagram A. Fortsett med grønt til arb måler 7
cm. Del arb med 18 m til hvert
forstykke og 33 m til bakstykke.
Bakstykke:
Strikk frem og tilbake glattstrikk
til ermehullet måler 6 cm. Fell
av.
Forstykke:
Strikk frem og tilbake glattstrikk
til ermehullet måler 5 cm.
Fell 3 m ved forkanten til hals.
Strikk 2 p. Fell av.
Strikk det andre forstykke på
samme måte men speilvendt.
Ermer:
Legg opp 24 m med grønt på p
nr 3½. Strikk 3 omg vr-bord
rundt 1 r, 1 vr. Strikk 2 omg
glattstrikk,
mønster
etter
diagram A. Strikk videre med
grønt i glattstrikk til erme måler
10½ cm. Fell av.

Julestrømpe
Størrelse:
Høyde ca 40 cm

Garnmengde:
easy
Natur 1002: 250 gram
sisu
Rød 4228: 50 gram eller rest til
brodering
Veiledende pinner:
Strømpep nr 8
Strikkefasthet:
12 m glattstrikk på p nr 8 = 10
cm
Perlestrikk:
1. p: *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* p
ut.
2. p: Strikk vr over r, r over vr.
Gjenta 2. p.

Strikketøy til nissemor
Legg på 12 m med rød på p nr 2
og strikk 4 cm frem og tilbake
vr-bord 1 r, 1 vr. La tråden
henge og rull sm et lite
garnnøste som henger fast i
strikketøyet. Sy noen sting i
nøstet slik at det ikke ruller seg
opp.
Sett
tannstikkerne
i
strikketøyet, 6 m på hver p.
Stikk dem gjennom hendene som
er sydd sm foran.
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Legg opp 42 m på p nr 8 og
strikk 18 p perlestrikk frem og
tilbake.
Strikk videre rundt slik: *Strikk 2
r i neste m, 1 r, 3 vr, strikk 2 r i
neste m, 1 r*. Gjenta fra *-*
omg rundt = 54 m. Strikk 3 r.
Sett et merke = omg beg.
Strikk *3 vr, 6 r*, gjenta fra *-*
omg rundt. Strikk 1 omg som m
viser.
Flettemønster: Strikk *3 vr,
sett 3 m på hj.p foran arb, 3 r,
strikk m fra hj.p r*, gjenta fra ** omg rundt. Strikk 5 omg som
m viser. Gjenta disse 6 omg til
der er strikket 2 omg etter 6.
flettemønster omg.
Hæl: Strikk hæl over omg første
og siste 13 m. Strikk 16 p
glattstrikk
frem
og
tilbake,
samtidig som det på 1. p felles
2 m over hver flette (= 20 m).
Første m på hver p, ta 1 r løs av
på r-siden, vr løs av på vr-siden
(siste p er fra vr-siden).

Fell slik: Strikk 14 r, ta 1 r løs av
med garnet bak arb, 1 r, trekk
den løse m over, 1 r. Vend, ta 1.
m løs av med garnet foran m, 3
vr, 2 vr sm, 1 vr. Vend, *ta 1. m
løs av med garnet bak m, strikk
frem til hullet ved siste vending,
ta 1 r løs av, 1 r, trekk den løse
m over, 1 r. Vend, ta 1. m løs av
med garnet foran m, strikk vr til
hullet ved siste vending, 2 vr sm,
1 vr, vend*. Gjenta fra *-* til
alle m i begge sider er brukt,
slutt siste p (= fra vr-siden) midt
på p = midt bak. Strikk opp 9 m
langs hver side av de 18 p på
hælen (= 1 m i hver lenke).
Fortsett over alle m, omg beg
midt på hælen. Strikk 1 omg
over alle m. Hælens m og de nye
m strikkes i glattstrikk, og der
strikkes fortsatt flettemønster
over de øvrige m, det skal være
3
vr
på
hver
side
av
flettemønsteret. Fell på hver side
av vristen slik: Strikk r til 2 m før
de 3 vr, 1 r løs av, 1 r, trekk den
løse m over, strikk flettemønster,
2 r sm, strikk r omg rundt.
Gjenta fellingene på hver 2. omg
til der er 46 m. Strikk til der er
strikket 2 omg etter 10. gang
flettemønster.
Tåfelling:
Fordel m slik: 20 m på
underfoten
og
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m
på
overfoten. Strikk glattstrikk over
alle m, samtidig som det på
første omg felles 2 m over hver
flette = 40 m. Omg beg midt
under foten. Fell slik: På 1. og 3.
p strikkes til 3 m gjenstår på p,
ta 1 r løs av, 1 r, trekk den løse
m over, 1 r. På 2. og 4. p
strikkes 1 r, 2 r sm, strikk r p ut.
Gjenta fellingene på annenhver
omg i alt 5 ggr = 20 m på omg.
Klipp av garnet og trekk det
gjennom de resterende m. Stram
til, og fest tråden godt.
Montering:
Brett kanten forover mot r-siden.
Sy knapphullssting med rød sisu
langs kanten. Lag en frynse av
begge garn. Hekl en stropp av lm
med easy. Sy stropp og frynse
fast.

Strikk glattstrikk og mønster
etter diagram rundt over alle m,
samtidig som det på første omg
felles 2 m på hver side av hælen,
= 84 m.
Strikk diagrammet i alt 2 ggr.
Fortsett med rød og fell for tå
slik: Strikk *2 r sm, 5 r*, gjenta
fra *-* omg rundt = 72 m.
Strikk 2 omg uten felling.
Strikk *2 r sm, 4 r*, gjenta fra
*-* omg rundt = 60 m.
Strikk 2 omg uten felling.
Strikk *2 r sm, 3 r*, gjenta fra
*-* omg rundt = 48 m.
Strikk 1 omg uten felling.
Fortsett på denne måten med 1
m mindre mellom fellingene, til
det gjenstår 12 m.
Klipp av tråden, trekk den
gjennom m og fest godt.

Nr 27
Julesokk
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Rød 4219: 200 gram
Natur 1012: 200 gram
Grønn 8536: 100 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5½
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm
Legg opp 84 m med natur på
rundp nr 5½, og strikk 15 cm
rundt i glattstrikk.
Strikk mønster etter diagram i
alt 2 ggr. Fortsett med rød og
strikk hæl over de 21 første og
21 siste m på omg.
Strikk 14 cm glattstrikk frem og
tilbake, og fell til hæl slik: Strikk
til 16 m gjenstår i ene siden,
vend og strikk til samme m-tall
gjenstår i andre siden, vend og
strikk til 1 m før forrige vending,
ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse
m over. Vend og strikk til 1 m før
vendingen i andre siden, strikk 2
vr sm. Fortsett å strikke 1 m på
hver side av ”hullet” sm i hver
side til alle sidem er felt. Strikk
opp 18 m på hver side av hælen.
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Hempe:
Klipp en tråd på ca 7 – 8 m med
natur, brett tråden i 3 og tvinn
en snor. Knytt en knute i hver
ende ca 10 cm inn, løs opp
trådene.
Brett den øverste delen (natur)
av sokken dobbel mot r-siden.
Brett snoren dobbel (la det være
en hempe til å henge sokken i)
fest den godt, knytt en sløyfe.
Tov sokken hardt i maskin på 60
grader.

Garn:
mandarin heklegarn (100 %
mercerisert bomull, 100 gram =
ca 590 meter)

Kant rundt med London sølv:
Bruk heklenål 2,5 mm.
1 omg: Fest tråden med 1 kjm i
et hjørne, hekle *3 lm, hopp over
ca 1 cm, 1 kjm*, gjenta fra *-*
rundt hele brikken. Ta sm med 1
kjm.
2. omg: Hekle kjm frem til
midten av første lm-bue, *3 lm,
1 kjm i neste lm-bue*, gjenta fra
*-* omg rundt. Ta sm med 1
kjm.

Garnmengde:
Rød 4228: 100 gram

Montering:
Arb dampes lett fra vr-siden.

Nr 28
Brikke med engel
Mål:
Ca 22 X 22 cm

Veiledende heklenål:
Nr 1,5
Heklefasthet:
42 st/lm med heklenål nr 1,5
måler 10 cm i bredden.
Husk
at
heklefastheten
må
holdes hvis resultatet skal bli
vellykket.
Vend alle rader med 3 lm (= 1.
st).
Legg opp 97 lm.
1. rad: Hekle 1 st i 9. lm fra
nålen. Hekle *2 lm, hopp over 2
lm, 1 st i neste lm*. Gjenta fra
*-* 28 ggr til.
Hekle videre etter diagram DU
ER EN ENGEL eller engel.
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 + 1 fm + 1 picot +
1 fm. Avslutt med 1 kjm i 1. fm.
Montering:
Arb dampes lett fra vr-siden.

Heklet brikke
Størrelse:
Ca 20 x 20 cm
Garn:
mandarin heklegarn (100 %
merserisert bomull, 100 gram =
ca 590 meter)
London Sølv (20 gram = 150
meter)
Garnmengde:
mandarin heklegarn:
Grå 1076: 100 gram
London Sølv: 1 nøste eller rest
Veiledende heklenål:
1,5 mm og 2,5 mm
Heklefasthet:
Ca 42 st med heklenål 1,5 mm =
10 cm.
Husk
at
heklefastheten
må
holdes hvis resultatet skal bli
vellykket.
Vend alle rader med 3 lm = 1. st.
Legg opp 79 lm med grå og
heklenål 1,5 mm.
1. rad: Hekle 1 st i 4. 1m fra
nålen. Hekle 1 st i hver lm = 76
st.
Hekle videre fra 2. rad i diagram.
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Nr 29
Engel
Se oppskrift nr 28

Veiledende heklenål:
1,5 og 2,5 mm

Brikke cupcake
Mål:
Ca 25x25 cm

Heklefasthet:
Ca 42 st med heklenål 1,5 mm =
10 cm.
Husk
at
heklefastheten
må
holdes hvis resultatet skal bli
vellykket.

Garn:
mandarin heklegarn (100 %
mercerisert bomull, 100 gram =
ca 590 meter)
Garnmengde:
Ecru 1012: 100 gram

Vend alle rader med 3 lm (= 1.
st).

Veiledende heklenål:
1,25 eller 1,5 mm
Heklefasthet:
42 st/lm med heklenål 1,25 eller
1,5 mm måler 10 cm i bredden.
Husk
at
heklefastheten
må
holdes hvis resultatet skal bli
vellykket.
Alle rader med økning beg med 7
lm (= 2 lm, 1 st, 2 lm), 1 st i
siste st fra forrige rad = første
rute i diagrammet.
Alle rader med økning i slutten
av raden avsluttes med med 2
lm, 1 3 dbst i siste st fra forrige
rad = siste rute i diagrammet.
Alle rader uten økning beg med 3
lm = 1. st (+ 2 lm + 1 st =
første rute).
Alle rader med felling beg med 1
kjm i hver av de 2 lm og 1 kjm i
neste st.
Det felles i slutten av radene ved
å la være å hekle.

Brikke med hjerter
Størrelse:
Ca 25 x 25 cm
Garn:
mandarin heklegarn (100 %
merserisert bomull, 100 gram =
ca 590 meter)
London Sølv (20 gram = 150
meter)
Garnmengde:
Heklegarn:
Rød 4228: 100 gram
London sølv: 20 gram

Legg opp 54 lm.
1. rad: Hekle 1 st i 9. lm fra
nålen, *2 lm, hopp over 2 lm, 1
st i neste lm*. Gjenta fra *-* 14
ggr til.
Hekle videre etter diagram.
1 hvit rute = 2 lm, 1 st.
1 svart rute = 3 st
Kant rundt:
Fest tråden med 1 kjm i en rute,
*hekle 3 lm, 2 st i samme rute, 1
fm i neste rute*. Gjenta fra *-*
hele tiden. Blir kanten for tett
kan det hoppes over en rute
noen ganger, slik at kanten blir
passe.
Montering:
Arb dampes lett fra vr-siden.
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Legg opp 98 lm med rød og
heklenål nr 1,5 mm.
1. rad: Hekle 1 st i 8. lm fra
nålen. Hekle *2 lm, hopp over 2
lm, 1 st i neste lm*, gjenta fra ** = 31 lm-buer.
Hekle videre fra 2. rad i
diagrammet.
Kant rundt med London sølv:
Bruk heklenål 2,5 mm.
1 omg: Fest tråden i med 1 kjm i
et hjørne, hekle *3 lm, 1 kjm i 1.
lm, 1 fm i lm-buen*, hekle fra **.
OBS! I hvert hjørne hekles 3
picoter.
Ta sm med 1 kjm.

Hekle i alt 4 natur og 2 svarte
ruter.

Brikke
Mål:
Ca 23X23 cm

Montering:
Hekle sm rutene med natur, se
tegning.
Hekle kant rundt med svart slik:
Fest tråden med 1 kjm i et
hjørne. Hekle * 3 fm i hjørne, 3
fm, 3 hst, 3 st, 7 dbst, 3 st, 3
hst, 3 fm*, gjenta fra *-* rundt
hele arb.

Garn:
mandarin heklegarn (100 %
mercerisert bomull, 100 gram =
ca 590 meter)
Garnmengde:
Grå 1076: 100 gram

Nr 30

Veiledende heklenål:
Nr 1½

Sitteunderlag fotball

Heklefasthet:
42 st/lm med heklenål nr 1½
måler 10 cm i bredden.
Husk
at
heklefastheten
må
holdes hvis resultatet skal bli
vellykket.
Vend alle rader med 3 lm (= 1.
st).
Legg opp 97 lm.
1. rad: Hekle 1 st i 9. lm fra
nålen. Hekle *2 lm, hopp over 2
lm 1 st i neste lm*. Gjenta fra ** 28 ggr til.
Hekle videre etter diagram.
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.
Montering:
Arb dampes lett fra vr-siden.

Tov arb i maskin.

Størrelse:
Ca 45 x 45 cm før toving
Ca 37 x 37 cm etter toving
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: 150 gram
Svart 1099: 50 gram
Veiledende heklenål:
Nr 6
Heklefasthet:
14 st med heklenål nr 6 = 10 cm
1. st = 3 lm
Legg opp 5 lm med heklenål nr
6. Ta sm med 1 kjm i 1. lm.
1. omg: Hekle 15 st i ringen. Ta
sm med 1 kjm.
2. omg: Hekle 2 st i hver st = 30
st. Ta sm med 1 kjm.
3. omg: Hekle 1 st, 2 st i neste
st, *1 st i neste st, 2 st i neste
st*, gjenta fra *-* omg rundt. Ta
sm med 1 kjm = 45 st.
4. omg: Hekle 1 st, *2 st i neste
st, 3 lm, 2 st i neste st, hekle 7
st, *, gjenta fra *-*, slutt med 6
st. Ta sm med 1 kjm.
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Sitteunderlag hjerte
Mål:
Ferdig tovet ca 42 cm x 34 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 m)
Garnmengde:
Orange 3408: 250 gram
Rød 4219: 50 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 6
Strikkefasthet:
14 m rillestrikk på p nr 6 = 10
cm
Legg opp 80 m med orange på p
nr 6. Strikk r frem og tilbake (=
1 rille) til i alt 63 riller.
Fell av.
Hjerte:
Legg opp 3 m med rød på rundp
nr 6 og strikk glattstrikk frem og
tilbake (1. p = vr-siden).
Øk 1 m i beg av hver p til i alt 59
m. Fell den midterste m, og
strikk hver side for seg.
Fell 1 m i beg av hver p til det
gjenstår 10 m.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte.

Montering:
Tov delene hver for seg ”hardt” i
maskin på 60 grader.
Sy hjerte til midt på arb, se foto.
Sy ev med orange rundt hjerte
med tungesting til pynt.

Krone:
Legg opp 36 m med natur på
rundp nr 6 og strikk glattstrikk
frem og tilbake (1. p = vr-siden).
Fell i 1 m i beg av hver p fra rsiden til det gjenstår 24 m.
På neste p økes 1 m i beg av
hver p fra r-siden til i alt 40 m.
Fell i 1 m i beg av hver p fra rsiden til det gjenstår 24 m.
På neste p økes 1 m i beg av
hver p fra r-siden til i alt 36 m.
Fell av.
Montering:
Tov delene hver for seg ”hardt” i
maskinen på 60 grader.
Strekk arb i form.
Før
kronen
sys
fast
til
sitteunderlaget
kan
den
ev
pyntes slik:
Broder navn med cerise og
kjedesting.

Sitteunderlag krone
Mål:
Ferdig tovet ca 42 cm x 34 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 m)
Garnmengde:
Cerise 4627: 250 gram
Natur 1012: 50 gram
london sølv: 1 nøste til broderi
Tilbehør:
3 knapper
Veiledende pinner:
Rundp nr 6
Strikkefasthet:
14 m rillestrikk på p nr 6 = 10
cm
Legg opp 80 m med cerise på p
nr 6. Strikk r frem og tilbake (=
1 rille) til i alt 63 riller.
Fell av.
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Sy stilkesting med london sølv
rundt hele kronen, og pynt med
knapper eller paljetter i hver
spiss.
Sy på kronen til sitteunderlaget.

