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La deg inspirere!
Her er det mange
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easy
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Design: Liv Stangeland
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petit
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Design: Gerd Auestad
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Design: Liv Stangeland
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mandarin
petit
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Design: Gerd Auestad
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Design: Gerd Auestad
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peer gynt
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Design: Brit Frafjord Ørstavik
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Design: Marit O. Waldeland
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fritidsgarn
Modell:18.
str 38-42
Design: Bente Lavsen
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alfa

fritidsgarn
Modell:19. teppe/
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Design: Bente Lavsen
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fritidsgarn
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Design: Bente Lavsen
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Design: Olaug B. Bjelland
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smart
superwash
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Design: Heidi Halse
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Design: Brit Frafjord Ørstavik
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mandarin
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Modell:28. D:45cm
Design: Gerd Auestad

Tema 33

fritidsgarn

tove
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Design: Åsa Christiansen
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Design: Gerd Auestad
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Design: Liv Stangeland
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Design: Liv Stangeland
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fritidsgarn
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Sandnes Design
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Design: Heidi Måsvær
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Design: Åsa Christiansen
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Legg opp 96 m på rundp nr 15.
Sett et merke i hver side, med
48 m til for- og bakstykke.
Strikk mønster etter diagram A
til arb måler ca 40 cm.
Montering:
Vend arb med vr-siden ut.
Sett 48 m på en annen p, og
strikk 1 m fra hver p sm,
samtidig som det felles av.
Legg i putefyll, og sy sm i
bunnen.

Nr 1
Pute med smale fletter
Størrelse:
Pute: ca 60 x 40 cm
Garn:
easy (100 % merinoull, 50 gram
= ca 51 meter)
Garnmengde:
Hvit 1002: 450 gram
Tilbehør:
Pute til fyll
Veiledende pinner:
Rundp nr 15

Sengeløper
Størrelse:
Ca 265 x 126 cm
Garnmengde:
Hvit 1002: 3000 gram
Veiledende pinner:
Lang rundp nr 15
Første og siste m er kantm,
og strikkes r på alle p

Pute med brede fletter
Garnmengde:
Hvit 1002: 500 gram
Legg opp 104 m på rundp nr 15.
Sett et merke i hver side, med
52 m til for- og bakstykke.
Strikk mønster etter diagram B
til arb måler ca 40 cm.
Montering:
Vend arb med vr-siden ut.
Sett 52 m på en annen p, og
strikk 1 m fra hver p sm,
samtidig som det felles av.
Legg i putefyll, og sy sm i
bunnen.

Strikkefasthet:
7 m glattstrikk på p nr 15 med
dobbelt garn = 10 cm
OBS!
Alle modellene strikkes med
dobbelt garn
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Legg opp 194 m på lang rundp nr
15, og strikk 7 p r = riller.
Strikk videre fra r-siden slik:
Strikk 4 kantm, *4 r, 3 vr, 4 r, 3
vr, 4 r, 7 vr, 2 r, øk 1 m, 2 r, øk
1 m, 2 vr, 2 r, øk 1 m, 2 r, øk 1
m, 7 vr*, gjenta fra *-* til det
gjenstår 22 m. Strikk *4 r, 3 vr,
4 r, 3 vr, 4 r, 4 kantm = 210 m.
Strikk tilbake som m viser
innenfor 4 kantm i hver side = 1.
p i diagrammet. Strikk mønster
etter diagram, beg på 2. p slik:
Strikk 4 kantm, *25 m med
mønster etter diagram C, 21 m
med mønster etter diagram D*,
gjenta fra *-* i alt 4 ggr, slutt
med 18 m mønster etter diagram
C, 4 kantm.
Gjenta mønster innenfor 4 kantm
i hver side til arb måler ca 120
cm.
På neste p fra r-siden felles 4 m
tilsvarende de 4 økte m i beg på
arb.
Strikk 7 p r (1. p fra vr-siden).
Fell av.

Nr 2

Nr 3

Pyntepute

Heklede bordbrikker

Størrelse:
Ca 40 x 40 cm

Størrelse:
41 x 33 cm

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

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

sandnes boucle (28 % ull, 69
% polyester, 3 % polyamid, 50
gram = ca 20 meter)

Garnmengde:
Hvit 1001: 1 spisebrikke = 80
gram

Garnmengde:
easy:
Antrasitt 5870: 150 gram
boucle:
Blågrå 6071: 150 gram

Veiledende heklenål:
Nr 2½

Tilbehør:
Fyllpute
Veiledende pinner:
Rundp nr 8
Strikkefasthet:
7 m rillestrikk med boucle på p
nr 8 = 10 cm
12 m glattstrikk med easy på p
nr 8 = 10 cm
Bakstykke:
Legg opp 48 m med easy på
rundp nr 8 og strikk 39 cm
glattstrikk frem og tilbake.
Fell av.
Forstykke:
Legg opp 28 m med boucle på
rundp nr 8, og strikk r frem og
tilbake (= riller) til arb måler ca
39 cm.
Fell av.
Montering:
Legg vr-side mot vr-side, og sy
til.
La det stå igjen en åpning til å ha
i en fyllpute.
Ha i puten, og sy til.

Heklefasthet:
7 st-grupper = 10 cm
Legg opp 107 lm med heklenål nr
2½. Vend.
1. rad: Hekle: 1 st i 4. lm fra
nålen, hekle 1 st i hver lm raden
ut = 104 st.
2. rad: Vend med 3 lm (= 1. st),
hekle 1 st i hver av de neste 3 st,
*3 lm, hopp over 2 st, hekle 1
dbst i hver av de neste 4 st. 3
lm, hopp over 2 st, hekle 1 st i
hver av de neste 3 st*. Gjenta
fra *-* raden ut, slutt med 1 st i
siste st.
3. rad: Vend med 3 lm, 1 st i
hver av de neste 3 st, *3 lm, 1
fm i hver av de 4 dbst fra forrige
rad, 3 lm, 1 st i hver av de 3 st
fra forrige rad*. Gjenta fra *-*
raden ut, slutt med 1 st i hver av
de 4 st fra forrige rad.
4. og 5. rad: Hekles som 3. rad
6. Rad: Hekles som 2. rad.
7. Rad: Hekle 1 st i hver
st/dbst/lm raden ut.
Fortsett å hekle 2.-7. rad over de
første 15 m, hekle mønster A
over de midterste 74 m, slutt
med 2.- 7. rad over de siste 15
m.
Mønster A:
1. Rad: Hekle 1 lm, hopp over 2
st, i neste st hekles 3 st, *1 lm,
hopp over 3 st, i neste st hekles
3 st*. Gjenta fra *-* til det er
heklet 19 3 st-grupper, slutt med
1 lm.
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2. Rad: Hekle 2 st i lm-buen fra
forrige rad, *1 lm, 3 st rundt lmbuen fra forrige rad*, gjenta fra
*-* til det er heklet 18 3 st
grupper, 3 st, slutt med 2 st om
siste lm-bue.
Gjenta 1. og 2. rad til det er
heklet i alt 29 rader mønster A.
Videre hekles 7. rad.
Fortsett med 2. rad.
OBS! Hopp over 3 st 3 ggr, for å
regulere m-tallet til 104.
Hekle 3. – 7. rad.
Hekle kant rundt slik:
1. omg: Beg langs den korte
siden (side 1). Hekle *4 lm, hopp
over
2
rader,
1
kjm
i
mellomrommet*. Gjenta fra *- *,
til i alt 21 lm-buer.
Hekle 4 lm i hjørnet.
Hekle videre (side 2) slik:
1 kjm i 2. st, *4 lm, hopp over 3
st, 1 kjm i neste st*. Gjenta fra
*-* til i alt 25 lm-buer.
Hekle 4 lm i hjørnet.
Hekle videre (side 3) slik:
Hekle 1 kjm i mellomrommet
mellom 2. og 3 rad. Hekle videre
som side 1 = 21 lm-buer.
Hekle 4 lm i hjørnet.
Hekle videre (side 4) slik: Hekle
som side 2 = 25 lm-buer.
OBS! På siste side, reguleres mtallet ved å hoppe over 4 st 2
ggr, det hekles også 1 ekstra lm i
lm-buen disse 2 ggr.
Ta sm med 1 kjm.
2. omg: Hekle 1 kjm i hver av de
2 første lm i hjørnet, 3 lm (= 1
st), 3 lm, 1 st i 3. lm, 1 st i lmbuen, 3 lm, 1 fm i neste lm-bue,
*3 lm, 1 st i neste lm-buen, 3
lm, 1 st i 3. lm, 1 st i lm-buen, 3
lm, 1 fm i neste lm-bue*. Gjenta
fra *-* omg rundt. Ta sm med 1
km i 1. st.

Heklet serviett
Størrelse:
33 x 33 cm
Garnmengde:
Hvit 1001: 1 serviett = 60 gram
Hekles som spisebrikken, men
legg opp 84 lm med heklenål nr
2½.
Mønster A: Det hekles 13 3stgrupper i 1. rad, og 12 3stgrupper i 2. rad

Nr 4
Heklede grytekluter
Plaggets mål:
Ca 20 x 20 cm
Garn:
mandarin
classic
(100
%
bomull, 50 gram = ca 110
meter)
Garnmengde:
Antrasitt 6052/lys grå 6211: 150
gram

Opphøyd st: Hekle 1 st, men
stikk nålen under/rundt neste st
på forsiden fra raden under.

Nr 5

Legg opp 11 lm.
1. rad: Hekle 1 st i 5. lm, 1 st i
hver av de 2 neste lm, 4 lm, 1 st
i hver av de 4 neste lm.
2. rad: Vend med 3 lm (= 1 st),
1 st i neste st, 1 opphøyd st i
hver av de neste 2 st, i lm-buen
hekles (2 st, 2 lm, 2 st), 2
opphøyde st, 2 st.
3. rad: Vend med 3 lm, 1
opphøyd st, 2 st, 2 opphøyde st,
i lm-buen hekles (2 st, 2 lm, 2
st), 2 opphøyde st, 2 st, 2
opphøyde st.
4. rad: Vend med 3 lm, 1 st i
neste st, 2 opphøyde st, 2 st, 2
opphøyde st, i lm-buen hekles (2
st, 2 lm, 2 st), 2 opphøyde st, 2
st, 2 opphøyde st, 2 st.
5. rad: Vend med 3 lm, 1
opphøyd st, *2 st, 2 opphøyde
st*. Gjenta fra *-* frem til lmbuen, i lm-buen hekles (2 st, 2
lm, 2 st), 2 opphøyde st, gjenta
fra *-* raden ut.
6. rad: Vend med 3 lm, 1 st i
neste st, 2 opphøyde st, *2 st, 2
opphøyde st*, gjenta fra *-*
frem til lm-buen, i lm-buen
hekles (2 st, 2 lm, 2 st), *2
opphøyde st, 2 st*, gjenta fra ** raden ut.
Gjenta 5. og 6. rad til arb måler
ca 19 X 19 cm.

Størrelse:
Ca 29 x 25 cm

Kant rundt gryteklutene:
Beg ved oppleggskanten og hekle
1 fm i hver st. Fortsett med fm
omg rundt.
Hekle hempe ved å hekle 14 lm,
og fortsette med fm rundt resten
av grytekluten. Hekle 2 rader til
med fm, 1 hempen hekles 18 fm.

Veiledende pinner:
Heklenål nr 2½
Heklefasthet:
29 st med heklenål nr 2½ = 10
cm

Heklet veske

Garn:
easy (100 % merinoull, 50 gram
= ca 51 meter)
Garnmengde:
Hvit 1002: 300 gram
Tilbehør:
”Skinn” hanker
Fra: Per Olden
Veiledende heklenål:
Nr 7 og 9
Heklefasthet:
9 fm med dobbelt
heklenål nr 9 = 10 cm

garn

og

Legg opp 51 lm med dobbelt
garn og heklenål nr 9.
1. rad: Vend, og hekle 1 fm i 2.
lm fra nålen, 1 fm i hver fm
raden ut = 50 fm.
2. rad: Vend med 2 lm og hekle
1 fm i bakerste m-ledd raden ut.
Gjenta rad 2 til arb måler ca 25
cm.
Klipp av tråden.
Brett arb på midten, r-side mot
r-side, og sy sm i hver side.
Vreng arb med r-siden ut.
1. omg: Hekle ca 50 fm med
dobbelt, i øverste kant med
heklenål nr 7, ta sm med 1 kjm.
2. omg: 2 lm (= 1. fm), hekle 1
fm i bakerste m-ledd omg rundt,
samtidig som ca hver 4 og 5 fm
hekles sm til 1 fm = 42 fm.
Ta sm med 1 kjm.
3. omg: 2 lm, hekle 1 fm i
bakerste m-ledd omg rundt.
Ta sm med 1 kjm.
4. omg: 2 lm, hekle 1 fm i
bakerste m-ledd omg rundt.
Ta sm med 1 kjm.
Klipp av garnet.
Montering:
Sy på hanker. Se foto.
Tips: Bruk ev hanker fra en
gammel veske.
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Nr 6
Strikket veske
Størrelse:
Ca 29 x 25 cm
Garn:
easy (100 % merinoull, 50 gram
= ca 51 meter)
sandnes cito (50 % bomull, 50
% akryl, 50 gram = ca 80 m)
Garnmengde:
easy:
Hvit 1002: 150 gram
cito
Hvit 1002: 150 gram
Tilbehør:
”Skinn” hanker fra
www.kortoggodt.com
1 stor knapp
Veiledende pinner:
Rundp nr 9
Liten rundp nr 8
Heklenål nr 4½
Strikkefasthet:
9 m med dobbelt garn på p nr 9
= 10 cm
Mønster:
1. p/omg: (1. p = vr-siden når
det strikkes frem og tilbake) *1
kast, ta 1 m vr løs av*, gjenta
fra *-* p ut.
2. p/omg: *Strikk m og kastet
vridd r sm*, gjenta fra *-* p ut
= 28 m.
Gjenta disse 2 p.
Legg opp 28 m med 1 tråd i hver
kvalitet på rundp nr 9, og strikk
mønster frem og tilbake.
Strikk til arb måler ca 46 cm.
Slutt med 2. p, samtidig som
det felles av.
Montering:
Brett arb på midten, r-side mot
r-side, og sy sm i hver side.
Vreng arb med r-siden ut.
Strikk opp 56 m rundt åpningen
på rundp nr 8, og strikk 4 omg
glattstrikk,
1
omg
vr
til
brettekant, 4 omg glattstrikk,

samtidig som m-tallet på 1.
omg reguleres til 50 m.
Fell av.
Hekle en løkke/knapphull slik:
Legg opp 2 lm med cito og
heklenål nr 4½, hekle 1 fm i 1.
lm, *2 lm, 1 fm i 1. lm*, gjenta
fra *-* til arb måler ca 10 cm.
Sy løkken fast midt på vesken i
toppen.
Sy i en knapp på motsatt side.
Sy på hanker. Se foto.
Tips: Bruk ev hanker fra en
gammel veske.

Montering:
Hekle delene sm med heklenål nr
7 slik: Fest med 1 kjm, hekle 1
fm i hver m igjennom begge lag,
pass
på
at
kanten
ikke
strammer, 2 fm i hvert hjørne,
og hekle bare gjennom det ene
laget langs den ene kortsiden.
Stapp i fyllpute, og sy sm
kortsiden.

Nr 8
Rund pyntepute

Nr 7

Mål:
Diameter 45 cm

Pyntepute

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

Mål:
40 x 60 cm
Garn:
easy (100 % merino ull, 50
gram = ca 51 meter)

Garnmengde:
Lyng 4853: 300 gram

Garnmengde:
Mørk lyng 4855: 400 gram

Tilbehør:
2 knapper (med øye) diameter 4
cm.
Fyllpute diameter 45 cm

Tilbehør:
Fyllpute 40 x 60 cm

Veiledende pinner:
Rundp nr 8

Veiledende pinner:
Rundp nr 8 og 10
Heklenål nr 7

Strikkefasthet:
12 m glattstrikk, på p nr 8 = 10
cm

Strikkefasthet:
8 m helpatent, på p nr 8 = 10
cm.

Rillestrikk = r på alle p

Kantm, strikkes r på alle p.
Helpatent:
1. p: 1 kantm, *1 vr, 1 r i
underliggende m*, gjenta fra *-*
slutt med 1 kantm.
Gjenta 1. p.

Legg opp 48 m, litt løst på rundp
nr 10. Skift til p nr 8 og strikk 1.
p slik: 1 kantm, *1 vr, 1 r*,
gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm.
Strikk
frem
og
tilbake
i
helpatent med 1 kantm i hver
side, til arb måler 40 cm. Fell av
slik at kanten ikke strammer.
Strikk en del til på samme måte.
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Legg opp 44 m på rundp nr 8.
Strikk 85 cm (målt midt på arb),
frem og tilbake i glattstrikk og
rillestrikk slik: 13 m rillestrikk,
18 m glattstrikk, 13 m rillestrikk.
Sett m på hj.p.
Montering:
Trekk til knapp: Legg opp 8 m på
p nr 8, og strikk 6 cm glattstrikk
frem og tilbake. Fell av. Strikk et
”trekk” til på samme måte.
Mask sm, m fra hj.p med
oppleggskanten.
Rynk sm i den ene siden med en
sterk tråd, stapp inni puten, og
rynk sm i andre siden.
Sy trekket på knappene.
Sy en knapp på hver side, ved å
feste dem stramt gjennom og
midt på puten.

Rund pyntepute

Nr 9

Mål:
Diameter 45 cm

Puff

Garn:
easy (100 % merino ull, 50
gram = ca 51 meter)
Garnmengde:
Lys lyng 4622: 300 gram
Tilbehør:
2 knapper (med øye) diameter 4
cm.
Fyllpute diameter 45 cm

Heklefasthet:
26 fm med heklenål nr 2½ = ca
10 cm
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 2½

Størrelse:
40 x 40 x 40 cm
funny (100 % polyester,
gram = ca 90 meter)

50

Garnmengde:
Cerise 4627/lilla 5226/gul 2008:
650 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 4

Veiledende pinner:
Rundp nr 8

Tilbehør:
Puff 40 x 40 x 40 cm

Strikkefasthet:
12 m glattstrikk, på p nr 8 = 10
cm.

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

Rillestrikk = r på alle p
Legg opp 44 m på rundp nr 8 og
strikk 85 cm (målt midt på arb)
frem og tilbake i glattstrikk og
rillestrikk slik:
Strikk 2 p r (1. p = vr-siden).
*Strikk 1 p slik: 13 m r, 18 m vr,
13 m r, strikk 3 p r*, gjenta fra
*-*.
Sett m på hj.p.
Montering:
Trekk til knapp: Legg opp 8 m på
p nr 8, og strikk 6 cm glattstrikk
frem og tilbake. Fell av. Strikk et
”trekk” til på samme måte.
Mask sm, m fra hj.p med
oppleggskanten.
Rynk sm i den ene siden med en
sterk-tråd, stapp inni puten, og
rynk sm i andre siden.
Sy trekket på knappene. Sy en
knapp på hver side, ved å feste
dem stramt gjennom og midt på
puten.

Legg opp 80 m på rundp nr 4 og
strikk 40 cm
(=
bunnen)
glattstrikk frem og tilbake. Legg
opp 240 nye m, og strikk 40 cm
rundt i glattstrikk over alle m (=
320 m, sidene). Fell av de 240
nye m, og strikk 40 cm
glattstrikk frem og tilbake over
de resterende 80 m (= toppen).
Fell av.
Montering:
Sy bunnen til sidene. Stapp i en
puff. Sy toppen til sidestykke.

Nr 10
Heklede grytekluter
Mål:
Ca 23 x 23 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
Gul 2002: 50 gram
Cerise 4517: 50 gram
Lys korall 4007: 50 gram
Rosa 4505: 50 gram
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1. fm = 2 lm
Legg opp 5 lm med cerise med
heklenål nr 2½, og hekle slik:
1. rad: Hekle 1 fm i hver av de
første 2 lm, 3 lm, hopp over 1
fm, 1 fm i hver av de neste 2 lm.
Vend.
2. rad: Hekle 1 fm i hver av de
første 3 fm, i lm-buen hekles (1
fm, 3 lm, 1 fm), slutt med 1 fm i
hver av de neste 3 fm. Vend.
Gjenta rad 2 hele tiden med 1 fm
mer på hver side av lm-buen
med stripemønster slik:
4 rader cerise
2 rader rosa
2 rader lys korall
2 rader gul
4 rader cerise
4 rader rosa
4 rader lys korall
4 rader gul
6 rader cerise
6 rader rosa
6 rader lys korall
6 rader gul
Skift til cerise.
Beg i oppleggshjørnet. Hekle 1
omg fm, slutt med 1 hempe i
hjørnet, ved å hekle 26 lm,
fortsett med 1 omg fm, 1 fm i
hver fm. Rundt hempen hekles
ca 30 fm.
Siste omg hekles slik: Beg med 1
fm, *3 lm, 2 st i samme m som
fm, hopp over 2 m, 1 fm i neste
m*, gjenta fra *-* omg rundt.
Slutt med en rad kjm rundt
hempen.
Hekle en gryteklut til på samme
måte.
Dersom
du
ønsker
tykkere
grytekluter, kan det hekles 2 like
deler som legges sm, vr-side mot
vr-side og hekles sm med fm.
Deretter hekles kant som forklart
over.

Nr 11
Bordbrikker
Mål:
Ca 31 x 45 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
Alternativ 1:
Cerise 4517: 50 gram
Korall 4007: 50 gram
Alternativ 2:
Eplegrønn 8514: 50 gram
Turkis 6705: 50 gram
Alternativ 3:
Oransje 2708: 50 gram
Gul 2315: 50 gram
Alternativ 4:
Blå 5936: 50 gram
Turkis 6705: 50 gram
Veiledende pinner:
P nr 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk med dobbel tråd
på p nr 4 = 10 cm
1 rille = 2 p r
Hele brikken strikkes i dobbelt
garn

Alle:
Legg opp 60 m og strikk r frem
og tilbake til det er i alt 3 riller.
Strikk videre glattstrikk og striper
slik:

Alternativ 1:
Opplegg i cerise.
Strikk 6 p cerise, *4 p korall, 2 p
cerise*, gjenta fra *-* til i alt 5
striper korall, fortsett med 52 p
cerise, *4 p korall, 2 p cerise*,
gjenta fra *-* til i alt 5 striper
korall, fortsett med 6 p cerise.
Strikk r frem og tilbake i alt 2
riller. Strikk 1 p r. Fell av med r m
fra vr-siden = 3. rille.
Alternativ 2:
Opplegg i eplegrønn.
Strikk 4 p eplegrønn, *6 p turkis,
6 p eplegrønn*, gjenta fra *-* til i
alt 10 striper turkis. Strikk 4 p
eplegrønn. Strikk r frem og
tilbake til i alt 2 riller. Strikk 1 p r.
Fell av med r m fra vr-siden = 3.
rille.
Alternativ 3:
Opplegg i oransje.
Strikk 40 p oransje, *4 p gul, 4 p
oransje*, gjenta fra *-* til i alt 5
striper i hver farge. Strikk 40 p
gul. Strikk r frem og tilbake i alt 2
riller. Strikk 1 p r. Fell av med r m
fra vr-siden = 3. rille.
Alternativ 4:
Opplegg i blå.
Strikk 12 p blå, *14 p turkis, 14 p
blå*, gjenta fra *-* til i alt 4
striper med turkis.
Slutt med blå, først 12 p
glattstrikk, deretter r frem og
tilbake i alt 2 riller. Strikk 1 p r.
Fell av med r m fra vr-siden = 3.
rille.
Kant:
Alt 1: Cerise
Alt 2: Eplegrønn
Alt 3: Oransje
Alt 4: Blå
Strikk opp ca 1 m i hver m/p,
men hopp over hver 4. m/p langs
den ene langsiden (også langs
rillekanten).
Strikk r frem tilbake til i alt 2
riller. Strikk 1 p r. Fell av med r m
fra vr-siden = 3. rille.
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Sitteputer
Mål:
Ca 40 x 40 x 5 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
Alternativ 1
Farge 1, cerise 4517: 250 gram
Farge 2, korall 4007: 100 gram
Alternativ 2:
Farge 1, eplegrønn 8514: 200
gram
Farge 2, turkis 6705: 150 gram
Alternativ 3:
Farge 1, oransje 2709: 200 gram
Farge 2, gul 2315: 150 gram
Alternativ 4:
Farge 1, blå 5936: 200 gram
Farge 2, turkis 6705: 150 gram
Veiledende pinner:
P nr 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk med dobbel tråd
på p nr 4 = 10 cm
19 m rillestrikk med dobbel tråd
på p nr 4 = 10 cm
Hele sitteputen strikkes med
dobbel tråd.
1 rille = 2 p r

Alle
Rillestrikket side:
Legg opp 153 m med farge 1,
strikk r frem og tilbake (= riller).
Strikk 1 p r.
Sett
et
merke
rundt
den
midterste m = 76 m på hver side
av merkem.
*På neste p strikkes slik: Strikk til
1 m før merkem, ta 1 m løs av, 2
r sm, trekk den løse m over.
Neste p strikkes r*. Gjenta disse
2 p hele tiden med stripemønster
slik:

Alt 1: Opplegg + 6 riller cerise,
*2 riller korall, 1 rille cerise*,
gjenta fra *-* til i alt 5 striper
korall, fortsett med cerise til det
er strikket 30 riller cerise, strikk
*2 riller korall, 1 rille cerise*,
gjenta fra *-* til i alt 5 striper
korall, fortsett med cerise til alle
m er felt.
Alt 2: Opplegg + 6 riller
eplegrønn, *4 riller turkis, 4 riller
eplegrønn*, gjenta fra *-* til alle
m er felt.
Alt 3: Opplegg + 18 riller
oransje, *3 riller gul, 3 riller
oransje*, gjenta fra *-* til i alt 5
striper i hver farge. Fortsett med
gul til alle m er felt.
Alt 4: Opplegg + 10 riller blå, *8
riller turkis, 8 riller blå*, gjenta
fra *-* til i alt 4 striper med
turkis, fortsett med blå til alle m
er felt.

Beg på høyre side (ved opplegg,
men hopp over rillekanten), strikk
opp ca 1 m i hver m/p, men hopp
over hver 4. m/p = 76 m, strikk
m på hj.p, og strikk opp m på den
andre siden. Strikk r frem og
tilbake til i alt 3 riller. Legg opp
76 nye m i slutten av p. Strikk 3 p
r frem og tilbake. Strikk 5
knapphull slik: Strikk 6 m, fell 3
m *strikk 12 m, fell 3 m*, gjenta
fra *-* til i alt 5 knapphull. Strikk
r frem og tilbake, samtidig som
det legges opp nye m over de
felte, til i alt 8 riller. Fell av.

Alle
Glattstrikket side:
Legg opp 76 m og strikk r frem
og tilbake til i alt 8 riller.
Strikk videre glattstrikk og striper
slik:
Alt 1: 6 p cerise, *4 p korall, 2 p
cerise*, gjenta fra *-* til i alt 5
striper korall, fortsett med 34 p
cerise, strikk *4 p korall, 2 p
cerise*, gjenta fra *-* til i alt 5
striper korall, strikk 6 p cerise.
Sett m på en på hj.p til kant.
Alt 2: 2 p eplegrønn, *6 p turkis,
6 p eplegrønn*, gjenta fra *-* til i
alt 9 striper med turkis. Sett m på
en på hj.p til kant.
Alt 3: 30 p oransje, *4 p gul, 4 p
oransje*, gjenta fra *-* til i alt 5
striper i hver farge. Slutt med 32
p gul. Sett m på en på hj.p til
kant.
Alt 4: 6 p blå, *10 p turkis, 10 p
blå*, gjenta fra *-* til i alt 5
striper med turkis. Slutt med 6 p
blå. Sett m på en på hj.p til kant.

Nr 12

Kant:
Alt 1:
Alt 2:
Alt 3:
Alt 4:

Cerise
Eplegrønn
Oransje
Blå

Montering:
Mask sm den rillestrikkede siden
med kanten. Den rillestrikkede
siden skal ha «vr-siden» som rside. Legg knapphullskanten over
rillekanten og sy til i hjørnene.

Grytekluter i Daisystrikk
Størrelse:
Ca 24 x 24 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
50 gram i hver av 2 farger er nok
til 4 enkle, eller 2 doble
grytekluter
Fargeforslag:
Eplegrønn 8514/turkis 6705
Orange 2709/gul 2315
Mørk cerise 4517/lys korall 4007
Rosa 4505/lys lilla 5314
Heklefasthet:
8 daisymønster (32 m) på p nr 3
= ca 10 cm
Veiledende pinner:
P nr 3
Heklenål nr 3
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Daisymøster:
Strikk 3 vr sm, men la de 3 m
være på venstre p, 1 kast, strikk
de samme 3 m vr sm en gang til
og la de gli av venstre p = 3 nye
m
Legg opp 71 m med farge 1 og
strikk frem og tilbake slik:
1. p: (= r-siden) farge 1. Strikk
r.
2. p: (= vr-siden) Strikk 3 r, *1
daisymønster, 1 r*. Gjenta fra ** p ut.
3. p: Skift til farge 2. Strikk r.
4.
p:
Strikk
*1
r,
1
daisymønster*, gjenta fra *-* p
ut. Slutt med 3 r.
Gjenta disse 4 p hele tiden til det
er strikket i alt 17 striper med
farge 2, i høyden.
Strikk mønsterp 1 og 2.
Deretter 1 p r i samme farge og
fell av litt stramt med r m fra vrsiden.
Montering:
Hekle kant med farge 1 rundt
grytekluten, ca 50 fm på hver
side, i hjørnet hekles 1 fm, 2 lm,
1 fm i samme m. Hekle 1 omg til
med fm, slutt med hempe i
hjørnet, ved å hekle 26 lm, 1 fm
i neste m.
Siste omg hekles slik: Beg med 1
fm, *3 lm, 2 st i samme m som
fm, hopp over 2 m, 1 fm i neste
m*, gjenta fra *-* omg rundt.
Rundt hempen hekles ca 32 fm.
Hekle en gryteklut til på samme
måte.
Dersom
du
ønsker
tykkere
grytekluter, kan det hekles 2 like
deler som legges sammen, vrside mot vr-side, og hekles sm
med fm. Deretter hekles kant
som forklart over.

Nr 13
Kjæreste vott
Størrelse:
One size
Garn:
peer gynt (100 % ull, 50 gram
= ca 91 meter)
Garnalternativ:
sandnes
alpakka,
sandnes duo

smart,

Garnmengde:
Rød 4228: 150 gram
Hvit 1002: 100 gram
Veiledende pinner:
Liten rundp og strømpep nr 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
Venstre vott dame/ høyre
vott herre:
Legg opp (48) 52 m med rød på
strømpep nr 3½ og strikk vr-bord
rundt 2 r, 2 vr slik:
10 omg rød, 2 omg hvit, 2 omg
rød, 3 omg hvit, 2 omg rød, 2
omg hvit, 6 omg rød.
Strikk 1 omg glattstrikk med rød,
samtidig som det økes jevnt
fordelt til (48) 54 m.
Skift til p nr 3½, strikk mønster
etter diagram dame/herre, og
øk for tommel som diagrammet
viser,
resten
av
mønsteret
fortsetter som før. Vær obs på at
diagram for tommel skjuler noe
av rutemønsteret i votten.
Når kilen er ferdig strikket, settes
de (13) 15 m kilemaskene på en
tråd. Legg opp 7 nye m slik at det
blir (50) 56 m rundt. De nye m
strikkes i rutemønster som resten
av innsiden av hånden.
Strikk videre etter diagram, og
fell som diagrammet viser.
Tommel:
Bruk strømpep nr 3½. Ta m fra
tråden og strikk opp (9) 11 m på
baksiden = (22) 26 m. Strikk
mønster
etter
diagram.
På
baksiden strikkes rutemønster.
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Kjærestevott:
Legg opp, og strikk vr-bord som
på venstre dame/høyre herre
vott.
Sett de 2 vr-bordene inn på
samme rundp med rød slik:
Strikk over 24 m på dame
votten, samtidig som det økes 2
m jevnt fordelt, 52 m på herre
votten, og til slutt 24 m på
damevotten, samtidig som det
økes 2 m jevnt fordelt = 104 m.
Strikk mønster etter diagram,
og fell som vist i diagrammet.
Montering:
Sy sm i sammenføyningen.

14

Nr 14
Sykkelpute
Størrelse:
50 x 70 cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
peer gynt, sandnes alpakka,
sandnes
duo,
mandarin
classic

Nr 15

Garnmengde:
Hvit 1002: 400 gram
Lys blå 5930: 100 gram
Blå 5904: 50 gram
Klar blå 5936: 50 gram

Vossa pute
Mål:
Ca 50 x 50 cm
Garn:
peer gynt (100 % ull, 50 gram
= ca 91 meter)

Tilbehør:
Fyllpute 50 x 70 cm
Veiledende pinner:
Rundp nr 4

Garnalternativ:
sandnes
alpakka,
smart,
sandnes duo, alpakka ull.

Strikkefasthet:
16 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm

Garnmengde:
Hvit 1001: 250 gram
Mørk gråmelert 1053: 250 gram

OBS!
Når mønster etter diagram B
strikkes, strikk 2 m hvit i hver
side, (1 m på hver side av
merke).

Tilbehør:
Fyllpute ca 50 x 50 cm
Veiledende pinner:
Rundp nr 4½

Legg opp 224 m med hvit på
rundp nr 4. Sett et merke i hver
side med 112 m til hver del.
Strikk
mønster
rundt
etter
diagram A, B, C og D med lys
blå mønsterfarge, mønster etter
diagram A og C med blå
mønsterfarge,
mønster
etter
diagram E, A og B med klar blå
mønsterfarge, slutt med 2 omg
glattstrikk med hvit. Fell av.

Strikkefasthet:
19 m glattstrikk, på p nr 4½ =
10 cm.

Montering:
Sy sm i bunnen fra r-siden.
Legg i fyllpute, og sy til i toppen
på puten fra r-siden.

Montering:
Sy sm i bunnen fra r-siden.
Stapp inni puten og sy til i
toppen på puten fra r-siden.

Legg opp 192 m med mørk
gråmelert på rundp nr 4½. Strikk
rundt
med
mønster
etter
diagram. Strikk til arb måler ca
45 cm, og mønsteret er strikket
ferdig. Fell av.
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Nr 16
Setesdal pute

Veiledende pinner:
Rundp nr 4½

Mål:
Ca 50 x 50 cm
Garn:
peer gynt (100 % ull, 50 gram
= ca 91 meter)
Garnalternativ:
sandnes
alpakka,
sandnes duo.

smart,

Garnmengde:
Hvit 1001: 250 gram
Mellombrun 3161: 200 gram
Tilbehør:
Fyllpute ca 50 x 50 cm

Strikkefasthet:
19 m glattstrikk, på p nr 4½ =
10 cm
Legg opp 192 m med hvit på
rundp nr 4½, og strikk 1 omg
glattstrikk rundt. Strikk mønster
etter
diagram.
Etter
at
mønsteret er strikket ferdig,
strikkes 1 omg med hvit. Fell av.
Montering:
Sy sm i bunnen fra r-siden.
Stapp i fyllpute, og sy til i toppen
på puten fra r-siden.
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Nr 17
Elgpute
Mål:
Ca 50x50 cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
peer gynt, sandnes alpakka,
sandnes
duo,
mandarin
classic

Garnmengde:
Natur 1012: 250 gram
Khaki 3051: 250 gram
Tilbehør:
Fyllpute ca 50x50 cm
Veiledende pinner:
Rundp nr 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk, på p nr 3½ =
10 cm
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Legg opp 222 m med natur på
rundp nr 3½. Strikk rundt med
mønster etter diagram på forog bakstykke, og arb måler ca 40
cm. Fell av.
Montering:
Sy sm i bunnen fra r-siden.
Stapp i fyllpute og sy til i toppen
på puten fra r-siden.

Nr 18
Heklede tøfler
Størrelse:
Sko str (38) 42
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: (100) 150 gram
Mørk koksmelert 1055: (100)
150 gram
Veiledende heklenål:
Nr 5
Heklefasthet:
14 fm med heklenål nr 5 = 10
cm.
Innerlag:
Legg opp 2 lm med (natur str 38)
mørk koksmelert str 42. Hekle 7
fm i 1. lm. Sett et merke ved
omg beg, hekle rundt i spiral,
uten å avslutte omg.
Hekle kun i bakerste m-ledd, 2
fm i hver fm = 14 fm.
Hekle *1 fm, 2 fm i neste fm*,
gjenta fra *-* omg rundt = 21
fm.
Hekle *2 fm, 2 fm i neste fm*,
gjenta fra *-* omg rundt = 28
fm.
Øk ytterligere 3 fm på neste omg
for str 42 = (28) 32 fm.
Hekle uten økning til arb måler
(12) 15 cm.
Fortsett slik: Hekle (13) 15 fm,
20 lm, hopp over 2 fm, hekle
(13) 15 fm = (46) 50 fm.
Hekle ytterligere (13) 15 cm
rundt, med 1 fm i hver m.
(Klippes opp etter toving, og
rakner dermed ikke).
Arb måler ca (25) 30 cm.
Legg arb til side.
Hekle et innerlag til på samme
måte.

Tov tøflene, se side 5.
Strekk og form tøflene mens de
ennå er fuktige.
Klipp opp til fot, se foto.

Nr 19
Pledd/Poncho
Størrelse:
Ca 130 x 126 cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
alfa:
Lys grå 1042: 950 gram
Fritidsgarn:
Neonpink 4508: 50 gram
Tilbehør:
6 knapper
Veiledende pinner:
Rundp nr 8
Heklenål nr 6
Strikkefasthet:
14 m mønster på p nr 8 = 10cm

Ytterlag:
Beg i tåen og hekle fm rundt i
fremre
m-ledd
med
(mørk
koksmelert str 38) natur str 42.
Når hele foten er heklet, brettes
arb sm og tøffelen hekles sm i
innerlaget med fm.
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Legg opp 137 m med lys grå på
rundp nr 8, og strikk 6 p r frem
og tilbake = riller.
Strikk 55 cm med mønster.
Mønster:
1. p: Strikk 3 r, *1 vr, 1 r*,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 3 r.
2. p: Strikk r.
Gjenta disse 2 p.
Fell løst av 69 m fra 2. p = vrsiden.
Strikk 20 cm over de neste 68 m
med mønster som før.
Fell av fra 2. p.
Strikk en del til på samme måte.
Montering:
”Boblesiden” er r-siden.
Legg stykkene sm vr-side mot
vr-side, se diagram.
Hekle fm i ytterste m-ledd fra
hver del med neonpink og
heklenål nr 6.
Beg fra yttersiden og inn mot
halsen, hekle videre fm langs den
ene side av ”halsen”.
Klipp av garnet.
Hekle på samme måte langs den
andre siden.
Sy 3 knapper på hver side av
halsen, litt forskjøvet.

Nr 20
Heklede kurver
Størrelse etter toving:
Liten kurv: 23 x 13 cm
Stor kurv: 35 x 22 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde liten kurv:
Rød 4120: 150 gram
Mørk gråmelert 1055: 150 gram
Neonpink 4508: 50 gram, eller
rest
Garnmengde stor kurv:
Koks 1088: 200 gram
Rød 4120: 200 gram
Lys koks 1055: 100 gram
Veiledende heklenål:
nr 5
Heklefasthet:
14 fm med heklenål nr 5 = 10
cm.

Innerdel:
Hekle 2 lm med rød liten kurv,
koks stor kurv og heklenål nr 5.
Hekle 9 fm i 1. lm. Sett et merke
ved omg beg, hekle rundt i
spiral, uten å avslutte omg.
Hekle kun i bakerste m-ledd, 2
fm i hver fm omg rundt = 18 fm.
Hekle *1 fm, 2 fm i neste fm*,
gjenta fra *-* omg rundt = 27
fm.
Hekle *2 fm, 2 fm i neste fm*,
gjenta fra *-* omg rundt = 36
fm.
Fortsett å øke på samme måte
med 9 fm mer for hver økning,
og med 1 fm mer mellom
økningene til i alt (90) 144 fm.
Liten kurv:
Hekle 2 omg fm med mørk
gråmelert uten økning. Hekle
videre 10 omg fm med rød.
På neste omg felles 10 fm jevnt
fordelt = 80 fm. Hekle ytterligere
8 omg. Legg arb til side.
Stor kurv:
Hekle 17 omg uten økning.
På neste omg felles 16 fm jevnt
fordelt = 128 fm.
Hekle ytterligere 6 omg.
Skift til lys koks, og hekle 10
omg.
Legg arb til side.
Ytterdel:
Beg i bunnen og hekle fm rundt i
fremre m-ledd med lys koks liten
kurv, rød stor kurv. Følg m-ledd
og hekle rundt og rundt.
Liten kurv:
Slutt før de 8 siste omg.
Stor kurv:
Slutt ved fargeskifte.
Montering:
Brett kanten utover og hekle den
sm med ytterlagets siste omg
med fm og mørk gråmelert, slutt
med en knute slik: Hekle 3 lm, 8
fm i 1. lm. Sy til slik at knuten
peker ut.
Hekle den lille kurven på samme
måte, men med neonpink.
Tov kurvene, se side 5.
Strekk og form kurvene mens de
ennå er fuktige.
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Nr 21
Heklet matte til juletre
Størrelse:
Diameter etter toving: 70 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Mørk grønn 8582: 300 gram
Rød 4219: 150 gram
Lys rød 4120: 100 gram
Veiledende heklenål:
Nr 7
Heklefasthet:
10 fm med heklenål nr 7 = 10
cm
Legg opp 2 lm med mørk grønn
og heklenål nr 7. Hekle 9 fm i 1.
lm. Sett et merke ved omg beg,
hekle rundt i spiral, uten å
avslutte omg.
Hekle kun i bakerste m-ledd, 2
fm i hver fm = 18 fm.
Hekle *1 fm, 2 fm i neste fm*,
gjenta fra *-* omg rundt = 27
fm.
Hekle *2 fm, 2 fm i neste fm*,
gjenta fra *-* omg rundt = 36
fm.
Gjenta økningene på samme
måte, men forskyv med 1 m for
hver omg = 9 fm økt hver omg.
Hekle til alle nøstene med mørk
grønn er heklet opp.
Montering:
Dekor:
Beg innerst i spiralen med rød.
Beg i 1. fm av de 9 første fm, og
hekle fm i fremre m-ledd rundt i
spiral, til 1 nøste er brukt opp.
*Skift til lys rød, hekle på samme
måte til et nøste er brukt opp.
Skift til rød, og hekle til et nøste
er brukt opp*, gjenta fra *-* til
alle de røde nøstene er brukt
opp.
Tov matten, se side 5.
Strekk og form matten mens den
ennå er fuktig.

Nr 22
Marius kule
Størrelse:
Ca 9 cm i diameter

Legg opp 8 m med marine på
strømpep nr 2½.
Strikk 1 omg rundt i glattstrikk
samtidig som det økes 1 m i
hver m omg rundt = 4 m på hver
p.
Strikk 1 omg uten å øke.
*Strikk 1 m, øk 1 m ved å ta opp
tverrtråden mellom to m og strikk
den vridd r, 2 r, øk 1 m, 1 r*,
gjenta fra *-* omg rundt = 24 m.
Strikk 2 omg uten å øke.
*Strikk 1 r, øk 1 m, 2 r, øk 1 m, 2
r, øk 1 m, 1 r*, gjenta fra *-*
omg rundt = 36 m.
Strikk 2 omg uten å øke.
Strikk 2 r, øk 1 m, 5 r, øk 1 m, 2
r*, gjenta fra *-* omg rundt = 44
m.
Strikk 2 omg uten å øke.
*Strikk 2 r, øk 1 m, 2 r, øk 1 m, 3
r, øk 1 m, 2 r, øk 1 m, 2 r*,
gjenta fra *-* omg rundt = 60 m.
Strikk 2 omg uten å øke.
Strikk 3 r, øk 1 m, 4 r, øk 1 m, 5
r, øk 1 m, 3 r*, gjenta fra *-*,
omg rundt =72 m.

Garn:
lanett (100 % merinoull, 50
gram = ca 182 meter)
Garnmengde:
Rød 4128: 50 gram
Hvit 1001: 50 gram
Marine 5575: 50 gram
(nok til ca 12 kuler)
Veiledende pinner:
Strømpep (bambus) nr 2½
Heklenål nr 2½
Tilbehør:
Fyllvatt eller ull
Strikkefasthet:
30 m glattstrikk på p nr 2½ = 10
cm
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Strikk 1 omg med marine.
Strikk mønster etter diagram, og
fell som diagrammet viser.
Når diagrammet er strikket ferdig
strikk en omg glattstrikk med rød.
Strikk *2 r, 2 r sm, 3 r, 2 r sm 2
r*, gjenta fra *-* omg rundt = 36
m.
Strikk 2 omg uten å felle.
Strikk *1 r, 2 r sm*, gjenta fra ** omg rundt = 24 m.
Strikk 2 omg uten å felle.
Strikk *1 r, 2 r sm*, gjenta fra ** omg rundt = 16 m.
Klipp av garnet og trekk tråden
gjennom alle m.
Montering:
Fyll i fyllvatt eller ull, form til en
ball, stram til tråden, og fest
garnet.
Hekle med rød og heklenål nr 2½
en snor med ca 50 lm eller ønsket
lengde.
Fest snoren i toppen av kulen.

Nr 23
Engler
Størrelse:
Høyde: Ca (40) 50 cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
kitten mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle, 50 gram =
ca 165 meter)
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
sandnes boucle (28 % ull, 69
% polyester, 3 % polyamid, 50
gram = ca 20 meter)
Garnmengde alfa:
Hvit med glitter 1017: (150) 250
gram
Garnmengde kitten:
Hvit 1001: (50) 100 gram
Garnmengde smart:
Beige 3021: 50 gram, eller rest
Garnmengde sandnes boucle:
Beige 3161: 50 gram, eller rest
Tilbehør:
Hvite romerperler

Skift til beige smart, og strømpep
nr 4. Strikk 1 omg r.
Strikk hullbord slik:
Strikk 1 kast, 1 r omg rundt =
(30) 36 m. Strikk ytterligere (6)
7 cm glattstrikk. Fell på neste
omg ved å strikke 2 m r sm omg
rundt = (15) 18 m. Strikk 1 omg
uten felling og gjenta fellingene.
Klipp av garnet og trekk tråden
gjennom de resterende m.
Stram tråden, og fest den godt.
Vinger:
Legg opp (26) 32 m på strømpep
nr 8 med 1 tråd alfa, og 1 tråd
kitten.
Strikk mønster etter diagram i
perlestrikk,
og
fell
som
diagrammet viser = (8) 11 m.
La m hvile.
Strikk en vinge til på samme
måte. Sy eller mask sm vingene.
Ermer:
Legg opp (14) 16 m på strømpep
nr 8 med 1 tråd alfa, og 1 tråd
kitten. Strikk 1 omg vr, og videre
glattstrikk rundt, samtidig som
det på (3.) 4. omg felles 2 m
midt under erme.

Veiledende pinner:
Strømpep nr 4 og 8
Strikkefasthet:
12 m glattstrikk på p nr 8 med 1
tråd alfa, og 1 tråd kitten = 10
cm.
Perlestrikk:
1. omg: Strikk *1 r, 1 vr*,
gjenta fra *-* omg rundt.
2. omg: Strikk vr over r, og r
over vr.
Gjenta 2. omg.
Legg opp (60) 72 m på strømpep
nr 8 med 1 tråd alfa, og 1 tråd
kitten. Strikk 3 omg r, 3 omg vr,
3 omg r, 3 omg vr.
Fortsett i glattstrikk til arb måler
ca (30) 36 cm.
Fell på neste omg ved å strikke 2
r sm omg rundt = (30) 36 m.
Strikk ytterligere (6) 8 cm
perlestrikk til bærestykke.
Gjenta fellingene = (15) 18 m.
Strikk hode slik:
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Gjenta fellingene på (6.) 7. omg
= (10) 12 m.
Strikk glattstrikk til erme måler
(12) 15 cm, sett et merke = midt
bak på ryggen.
Speilvend fra her ved å strikke
ytterligere (9) 11 cm glattstrikk.
Nå økes det 2 m midt under
erme.
Strikk 2 omg glattstrikk, og
gjenta økningene = (14) 16 m.
Strikk (1) 2 omg r, 1 omg vr.
Fell av.
Montering:
Stapp hode med ull, trekk en
tråd gjennom hullborden, stram
godt og fest tråden.
Sy ermene på midt bak langs
bærestykket, og sy på vingene
på samme måte.
Lag hår med sandnes boucle, og
sy det til på hodet.
Træ perler på en tråd til glorie på
hodet og til å binde sammen
ermene, se foto.
Sett engelen på en kjegle i papp
el.l, så den står stødig. Fest ev
vingene med et par små sting.

Nr 24
Glass cover
Størrelse:
Ca 8 cm i diam
Høyde ca 9 cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
peer gynt, sandnes alpakka,
sandnes duo
Garnmengde:
Mørk lilla 5229: 100 gram
(1 stk ca 20 gram)
Tilbehør:
Adventspynt
Veiledende heklenål:
Nr 3
Heklefasthet:
22 st med heklenål nr 3 = 10 cm
1. st = 3 lm
Legg opp 20 lm med heklenål nr
3.
1. rad: Hekle 1 st i 4. lm fra
nålen, hekle 1 st i hver st raden
ut = 18 st.
2. rad: Hekle 4 st, 3 lm, hopp
over 2 st, 1 st i neste st, 5 lm,
hopp over 4 st, 1 st i neste st, 3
lm, hopp over 2 st, 1 st i hver av
de nest 4 st.
3. rad: Hekle 1 st i hver av de
neste 4 st, 1 st i lm-buen, 1 lm,
3 st i 3. lm i lm-buen, 2 lm, 3 st i
sm lm, 1 lm, 1 st i neste lm-bue,
1 st i hver av de neste 4 st.
4. rad: Hekle 1 st i hver av de
neste 4 st, 1 lm, hopp over 1 st,
1 st i lm-buen, 1 lm, 3 st i lmbuen, 2 lm, 3 st i sm lm-bue, 1
lm, 1 st i neste lm-bue, 1 lm,
hopp over 1 st, 1 st i hver av de
neste 4 st.
Gjenta rad 4 til arb måler ca 21
cm, eller ønsket lengde.
Slutt med

5. rad: Hekle 1 st i hver av de
neste 4 st, 1 lm, hopp over 1 st,
1 st i lm-buen, 3 lm, 1 kjm i lmbuen, 3 lm, 1 st i neste lm-bue,
1 lm, hopp over 1 st, 1 st i hver
av de neste 4 st.
Montering:
Sy
sm
oppleggog
avfellingskant.
Hekle en omg picoter langs
øverste kant slik:
Fest tråden med 1 kjm, *3 lm, 1
fm i 1. lm, hopp over ca 1 rad, 1
fm*, gjenta fra *-* omg rundt.
Hekle i alt 4 stykker.
Bruk tomme metallbokser, og
trekk coveret over.
Pynt med ”tall”.

Hekle til puten måler ca 55 cm i
diameter.
Hekle en del til på samme måte.
Montering:
Dekor på den ene siden:
Beg innerst i spiralen med natur.
Beg i 1. fm av de 9 første fm, og
hekle fm i fremre m-ledd rundt i
spiral.
Hekle til diameteren måler ca 18
cm. Skift til lys rød, hekle som
før til diameteren måler ca 40
cm.
Sy delene sm.
Tov puten, se side 5.
Strekk og form puten mens den
ennå er fuktig.

Nr 26

Nr 25
Heklet julepute
Størrelse:
Diameter etter toving: Ca 45 cm
Garn:
tove (100 % ull, 50 gram = ca
160 meter)
Garnmengde til 2 puter:
Mørk rød 4228: 200 gram
Lys rød 4120: 100 gram
Natur 1012: 50 gram
Veiledende heklenål:
Nr 4
Heklefasthet:
20 fm med heklenål nr 4 = 10
cm.
Legg opp 2 lm med mørk rød og
heklenål nr 4. Hekle 9 fm i 1. lm.
Sett et merke ved omg beg,
hekle rundt i spiral, uten å
avslutte omg.
Hekle kun i bakerste m-ledd, 2
fm i hver fm = 18 fm.
Hekle *1 fm, 2 fm i neste fm*,
gjenta fra *-* omg rundt = 27
fm.
Hekle *2 fm, 2 fm i neste fm*,
gjenta fra *-* omg rundt = 36
fm.
Gjenta økningene på samme
måte, men forskyv med 1 m for
hver omg = 9 fm økt hver omg.
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Engel
Størrelse:
Omkrets nederst: ca 30 cm
Høyde med hode: ca 34 cm
Garn:
sandnes duo (55 % merinoull,
45 % bomull, 50 gram = ca 124
meter)
Mettler metallic
2701
Fra Hjelmtvedt
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m

col

sandnes silk mohair (60 % kid
mohair, 15 % ull, 25 % silke, 50
gram = ca 280 m)
Garnmengde:
duo
Hvit 1002: 100 gram
Metter metallic
Sølv 2701: 2 sneller
silk mohair
Natur 1012: 50 gram
Tilbehør:
Tynn ståltråd til vinger
Fyllvatt
Veiledende heklenål/pinner:
Heklenål nr 3½ og 5
P nr 5
Heklefasthet:
22 fm på heklenål nr 3½ = 10
cm

1. fm = 1 lm.
Kropp:
Legg opp 56 lm med 1 tråd duo
og 1 tråd metallic på heklenål nr
3½.
Ta sm med 1 kjm.
1. omg: Hekle 1 lm (= 1. fm),
videre hekles 1 fm i hver lm = 56
fm.
Hekle videre uten avsluttende
omg slik:
Hekle *10 fm, 1 hst, 3 st 1 hst*,
gjenta fra *-* hele tiden.
Når arb måler ca 10 cm felles 1
fm ved å hekle 2 fm sm = 9 fm,
1 hst, 3 st 1 hst.
Gjenta fellingene ca hver 2. cm,
det blir 1 fm mindre mellom
fellingene hver gang.
Når det ikke er nok m mellom
fellingene fortsett kun med fm, til
det gjenstår 7 fm.
Ikke klipp av tråden.

Hode:
Fortsett over de 7 fm slik:
1. omg: Hekle 2 fm i hver fm
omg rundt = 14 fm. Ta sm med
1 kjm.
2. omg: Hekle *1 fm i hver av
de 1 neste fm, 2 fm i neste fm*,
gjenta fra *-* omg rundt = 21
fm. Ta sm med 1 kjm.
3. omg: Hekle *1 fm i hver av
de 2 neste fm, 2 fm i neste fm*,
gjenta fra *-* omg rundt = 28
fm. Ta sm med 1 kjm.
4.- 8. omg: Hekle 1 fm i hver fm
omg rundt, ta sm med 1 kjm.
Fyll hode med litt vatt.
10. omg: Hekle 2 fm sm omg
rundt = 14 fm.
11. omg: Hekle 2 fm sm omg
rundt = 7 fm.
Klipp av garnet, stram til og fest
tråden godt.

Bunn:
Legg opp 4 lm med duo og
heklenål nr 3½. Ta sm med 1
kjm.
1. omg: Hekle 7 fm i ringen. Ta
sm med 1 kjm.
2. omg: Hekle 2 fm i hver fm
omg rundt = 14 fm. Ta sm med
1 kjm.
3. omg: Hekle *1 fm i hver av
de 1 neste fm, 2 fm i neste fm*,
gjenta fra *-* omg rundt = 21
fm. Ta sm med 1 kjm.
Fortsett på denne måten, med 1
fm mer mellom økningene, til
bunnen måler ca 9 - 10 cm i
diameter, eller passer i åpningen.
Montering:
Ha fyllvatt i kroppen.
Hekle sm bunn og kropp med fm,
og heklenål nr 3½.
Vinger:
Legg opp 33 m med silk mohair
på p nr 5, og strikk 1 p vr fra vrsiden.
OBS! Om ønskelig strikk med 1
trå silk mohair og 1 tråd metallic.
Fortsett med mønster etter
diagram, frem og tilbake.
Sett m på en hj.p, og strikk en
del til på samme måte.
Legg r-siden mot r-siden, og
strikk 1. m fra hver p r sm,
samtidig som det felles av.
Hekle 1 rad krepsem rundt hele
vingene med silk mohair, og
heklenål nr 5.
Montering:
Sy fast vingene, trekk en tynn
ståltråd i ytterkanten, til å forme
vingene med.
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Nr 28
Heklet duk
Størrelse:
Ca 47 cm i diam
Garn:
mandarin heklegarn (100 %
merserisert bomull, 100 gram =
ca 590 meter)
Garnmengde:
Rød 4228: 100 gram
Veiledende heklenål:
Nr 2
Heklefasthet:
32 st med heklenål nr 2 = 10 cm
1. st = 3 lm
Legg opp 6 lm med heklenål nr
2, ta sm til en ring med 1 kjm.
1 omg: Hekle *1 st, 2 lm*.
Gjenta fra *-* i alt 6 ggr.
Ta sm med 1 fm i 3. lm.
2. omg: Hekle 3 lm (= 1. st), 1
st i første st på forrige omg, 1 st
rundt lm-buen, *2 lm, 1 st i sm
lm-bue som forrige st, 1 st i st, 1
st i neste lm-bue*. Gjenta fra ** omg rundt, slutt med 2 lm. Ta
sm med 1 fm i 3. lm.
3. omg: Hekle 3 lm (= 1. st), 1
st i første st på forrige omg, 1 st
i hver av de neste 2 st, 1 st i lmbuen (= 5 st i st-gruppe), *3 lm,
1 st i sm lm-bue som forrige st, 1
st i hver st, 1 st i neste lm-bue*.
Gjenta fra *-* omg rundt, slutt
med 2 lm.
Ta sm med 1 fm (= 1 lm, 1 kjm)
i 3. lm.
4. omg: Hekle 3 lm (= 1. st), 1
st i første st på forrige omg, 1 st
i hver av de neste 4 st, 1 st i lmbuen (= 7 st i st-gruppe), *3 lm,
1 st i sm lm-bue som forrige st, 1
st i hver st, 1 st i neste lm-bue*.
Gjenta fra *-* omg rundt, slutt
med 2 lm. Ta sm med 1 fm i 3.
lm.
5. omg: Hekle *1 st i lm-buen, 1
st i hver av de 7 st, 1 st i lmbuen (= 9 st i st-gruppe), 3 lm*.
Gjenta fra *-* omg rundt, slutt
med 2 lm. Ta sm med 1 fm i 3.
lm.

6. omg: Hekle *1 st i lm-buen, 1
st i hver av de 9 st, 1 st i lmbuen (= 11 st i st-gruppe), 4
lm*. Gjenta fra *-* omg rundt,
slutt med 3 lm.
Ta sm med 1 fm i 3. lm.
7. omg: Hekle *1 st i lm-buen, 1
st i hver av de 11 st, 1 st i lmbuen (= 13 st i st-gruppe), 4
lm*. Gjenta fra *-* omg rundt,
slutt med 3 lm.
Ta sm med 1 fm i første st.
8. omg: Hekle *1 st i lm-buen, 1
st i hver av de neste 6 st, (= 7
st), 2 lm, hopp over 1 st, 1 st i
hver av de neste 6 st, 1 st i
neste lm-bue, 4 lm*. Gjenta fra
*-* omg rundt, slutt med 3 lm.
Ta sm med 1 fm i første st.
9. omg: Hekle *1 st i lm-buen, 1
st i hver av de neste 6 st (= 7
st), 3 lm, 1 fm i lm-buen, 3 lm,
hopp over 1 st, 1 st i hver av de
neste 6 st, 1 st i neste lm-bue, 4
lm*. Gjenta fra *-* omg rundt,
slutt med 3 lm.
Ta sm med 1 fm i første st.
10. omg: Hekle *1 st i lm-buen,
1 st i hver av de neste 6 st (= 7
st), 3 lm, 1 fm i lm-buen, 4 lm, 1
fm i neste lm-bue, 3 lm, hopp
over 1 st, 1 st i hver av de neste
6 st, 1 st i neste lm-bue, 4 lm*.
Gjenta fra *-* omg rundt, slutt
med 3 lm.
Ta sm med 1 fm i første st.
11. omg: Hekle *1 st i lm-buen,
1 st i hver av de neste 6 st (= 7
st), 3 lm, 1 fm i lm-buen, 4 lm, 1
fm i neste lm-bue, 4 lm, 1 fm i
neste lm-bue, 3 lm, hopp over 1
st, 1 st i hver av de neste 6 st, 1
st i neste lm-bue, 4 lm*. Gjenta
fra *-* omg rundt.
Ta sm med 1 kjm i første st.
12. omg: Hekle *1 st i hver av
de neste 6 st, 1 st i lm-buen (= 7
st), 3 lm, 1 fm i lm-buen, 4 lm, 1
fm i neste lm-bue, 3 lm, 1 st i
neste lm-bue, 1 st i hver av de
neste 6 st, 4 lm, i lm-bue hekles
(1 st, 3 lm, 1 st), 4 lm, hopp
over 1 st*. Gjenta fra *-* omg
rundt.
Ta sm med 1 kjm i første st.
13. omg: Hekle 1 kjm i neste st,
*1 st i hver av de neste 6 st, 1 st
i lm-buen (= 7 st), 2 lm, 1 fm i
neste lm-bue, 2 lm, 1 st i neste
lm-bue, 1 st i hver av de neste 6
st, 4 lm, 1 st i første lm-bue, 4
lm, i midterste lm-bue hekles
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(1 st, 3 lm, 1 st), 4 lm, 1 st i
neste lm-bue, 4 lm, hopp over 1
st*. Gjenta fra *-* omg rundt. Ta
sm med 1 kjm i første st.
14. omg: Hekle 1 kjm i neste st,
*1 st i hver av de neste 6 st, 1 st
i lm-buen (= 7 st), 2 lm, 1 st i
neste lm-bue, 1 st i hver av de
neste 6 st, *4 lm, 1 st i første
lm-bue, 4 lm, 1 st i neste lmbue, 4 lm, i midterste lm-bue
hekles 5 st, 4 lm, 1 st i neste lmbue, 4 lm, 1 st i neste lm-bue, 4
lm, hopp over 1 st*. Gjenta fra
*-* omg rundt.
Ta sm med 1 kjm i første st.
15. omg: Hekle 1 kjm i neste st,
*1 st i hver av de neste 6 st, 1 st
i lm-buen, 1 st i hver av de neste
6 st = 13 st, 4 lm, 1 st i første
lm-bue, 4 lm, 1 st i neste lmbue, 4 lm, 2 st i neste lm-bue, 1
st i hver av de neste 5 st, 2 st i
lm-bue, 4 lm, 1 st i neste lmbue, 4 lm, 1 st i neste lm-bue, 4
lm, hopp over 1 st*. Gjenta fra
*-* omg rundt.
Ta sm med 1 kjm i første st.
16. omg: Hekle 1 kjm i neste st,
*1 st i hver av de neste 11 st, 4
lm, 1 st i første lm-bue, 4 lm, 1
st i neste lm-bue, 4 lm, 2 st i
neste lm-bue, 1 st i hver av de
neste 4 st, 3 lm, hopp over 1 st,
1 st i hver av de 4 neste st, 2 st i
lm-bue, 4 lm, 1 st i neste lmbue, 4 lm, 1 st i neste lm-bue, 4
lm, hopp over 1 st*. Gjenta fra
*-* omg rundt.
Ta sm med 1 kjm i første st.
17. omg: Hekle 1 kjm i neste st,
*1 st i hver av de neste 9 st, 4
lm, 1 st i første lm-bue, 4 lm, 1
st i neste lm-bue, 4 lm, 2 st i
neste lm-bue, 1 st i hver av de
neste 4 st, 4 lm, 1 fm i lm-buen,
4 lm, hopp over 2 st, 1 st i hver
av de 4 neste st, 2 st i lm-bue, 4
lm, 1 st i neste lm-bue, 4 lm, 1
st i neste lm-bue, 4 lm, hopp
over 1 st*. Gjenta fra *-* omg
rundt.
Ta sm med 1 kjm i første st.
18. omg: Hekle 1 kjm i neste st,
*1 st i hver av de neste 7 st, 4
lm, 1 st i første lm-bue, 4 lm, 1
st i neste lm-bue, 4 lm, 2 st i
neste lm-bue, 1 st i hver av de
neste 4 st, 4 lm, 1 fm i lm-buen,
5 lm, 1 fm i neste lm-bue, 4 lm,
hopp over 2 st, 1 st i hver av de
4 neste st, 2 st i lm-bue, 4 lm, 1
st i neste lm-bue, 4 lm,

1 st i neste lm-bue, 4 lm, hopp
over 1 st*. Gjenta fra *-* omg
rundt.
Ta sm med 1 kjm i første st.
19. omg: Hekle 1 kjm i neste st,
*1 st i hver av de neste 5 st, 4
lm, 1 st i første lm-bue, 4 lm, 1
st i neste lm-bue, 4 lm, 2 st i
neste lm-bue, 1 st i hver av de
neste 4 st, 4 lm, 1 fm i lm-buen,
5 lm, 1 fm i neste lm-bue, 5 lm,
1 fm i neste lm-bue, 4 lm, hopp
over 2 st, 1 st i hver av de 4
neste st, 2 st i lm-bue, 4 lm, 1 st
i neste lm-bue, 4 lm, 1 st i neste
lm-bue, 4 lm, hopp over 1 st*.
Gjenta fra *-* omg rundt.
Ta sm med 1 kjm i første st.
20. omg: Hekle 1 kjm i neste st,
*1 st i hver av de neste 3 st, 4
lm, 1 st i første lm-bue, 4 lm, 1
st i neste lm-bue, 4 lm, 2 st i
neste lm-bue, 1 st i hver av de
neste 4 st, 4 lm, 1 fm i lm-buen,
5 lm, 1 fm i neste lm-bue, 5 lm,
1 fm i neste lm-bue, 5 lm, 1 fm i
neste lm-bue, 4 lm, hopp over 2
st, 1 st i hver av de 4 neste st, 2
st i lm-bue, 4 lm, 1 st i neste lmbue, 4 lm, 1 st i neste lm-bue, 4
lm, hopp over 1 st*. Gjenta fra
*-* omg rundt.
Ta sm med 1 kjm i første st.
21. omg: Hekle 1 kjm i neste st,
*1 st i neste st, 4 lm, 1 st i første
lm-bue, 4 lm, 1 st i neste lmbue, 4 lm, 2 st i neste lm-bue, 1
st i hver av de neste 4 st, 4 lm, 1
fm i lm-buen, 5 lm, 1 fm i neste
lm-bue, 5 lm, 1 fm i neste lmbue, 5 lm, 1 fm i neste lm-bue, 5
lm, 1 fm i neste lm-bue, 4 lm,
hopp over 2 st, 1 st i hver av de
4 neste st, 2 st i lm-bue, 4 lm, 1
st i neste lm-bue, 4 lm, 1 st i
neste lm-bue, 4 lm, hopp over 1
st*. Gjenta fra *-* omg rundt.
Ta sm med 1 kjm i første st.
22. omg: Hekle 2 kjm en i hver
lm, *1 st i lm-buen, 4 lm, 1 st i
neste lm-bue, 4 lm, 2 st i neste
lm-bue, 1 st i hver av de neste 4
st, 4 lm, 1 fm i lm-buen, (5 lm, 1
fm i neste lm-bue) 5 ggr, 4 lm,
hopp over 2 st, 1 st i hver av de
4 neste st, 2 st i lm-bue, 4 lm, 1
st i neste lm-bue, 4 lm, 1 st i
neste lm-bue, 4 lm*. Gjenta fra
*-* omg rundt. Slutt med 2 lm.
Ta sm med 1 st i første st.

23. omg: Hekle 1 st, 4 lm, 1 st i
neste lm-bue, 4 lm, 2 st i neste
lm-bue, 1 st i hver av de neste 4
st, 4 lm, 1 fm i lm-buen, (5 lm, 1
fm i neste lm-bue) 2 ggr, 1 lm, i
neste lm-bue hekles 9 st, 1 lm,
hekle (1 fm i neste lm-bue, 5 lm)
2 ggr, 1 fm i neste lm, 4 lm,
hopp over 2 st, 1 st i hver av de
4 neste st, 2 st i lm-bue, 4 lm, 1
st i neste lm-bue, 4 lm*. Gjenta
fra *-* omg rundt.
Ta sm med 1 kjm i første st.
24. omg: Hekle 2 kjm en i hver
lm, 1 st, 4 lm, 2 st i neste lmbue, 1 st i hver av de neste 4 st,
4 lm, 1 fm i lm-buen, (5 lm, 1 fm
i neste lm-bue) 2 ggr, 1 lm,
hekle 1 st rundt lm før 9stgruppe, hekle (1 lm, 1 st)
mellom hver st i gruppen, 1 lm, 1
st rundt lm etter 9st-gruppe, 1
lm, (1 fm i neste lm-bue, 5 lm) 2
ggr, 1 fm i neste lm, 4 lm, hopp
over 2 st, 1 st i hver av de 4
neste st, 2 st i lm-bue, 4 lm, 1 st
i neste lm-bue, 4 lm*. Gjenta fra
*-* omg rundt. Slutt med 2 lm.
Ta sm med 1 st i første st.
25. omg: Hekle *1 st, 4 lm, 2 st
i neste lm-bue, 1 st i hver av de
neste 4 st, 4 lm, 1 fm i lm-buen,
(5 lm, 1 fm i neste lm-bue) 2
ggr, 1 lm, hekle (2 st i neste lmbue, 1 lm) i alt 11 ggr, (1 fm i
neste lm-bue, 5 lm) 2 ggr, 1 fm i
neste lm, 4 lm, hopp over 2 st, 1
st i hver av de 4 neste st, 2 st i
lm-bue, 4 lm*. Gjenta fra *-*
omg rundt. Slutt med 2 lm.
Ta sm med 1 st i første st.
26. omg: Hekle *1 st, 4 lm, 2 st
i neste lm-bue, 1 st i hver av de
neste 4 st, 4 lm, 1 fm i lm-buen,
(5 lm, 1 fm i neste lm-bue) 2
ggr, 2 lm, hekle (2 st i neste lmbue, 2 lm) i alt 12 ggr, (1 fm i
neste lm-bue, 5 lm) 2 ggr, 1 fm i
neste lm, 4 lm, hopp over 2 st, 1
st i hver av de 4 neste st, 1 st i
lm-bue*. Gjenta fra *-* omg
rundt.
Ta sm med 1 kjm i første st.
27. omg: Hekle 1 kjm i hver av
de 2 første lm, *2 st i samme lmbue, 1 st i hver av de neste 4 st,
4 lm, 1 fm i lm-buen, (5 lm, 1 fm
i neste lm-bue) 2 ggr, 2 lm,
hekle (2 st i neste lm-bue, 2 lm)
i alt 13 ggr,
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(1 fm i neste lm-bue, 5 lm) 2
ggr, 1 fm i neste lm, 4 lm, hopp
over 2 st, 1 st i hver av de 4
neste st, 2 st i lm-bue*. Gjenta
fra *-* omg rundt.
Ta sm med 1 kjm i første st.
28. omg: Hekle *1 st i hver av
de neste 4 st, 4 lm, 1 fm i lmbuen, (5 lm, 1 fm i neste lm-bue)
2 ggr, 2 lm, hekle (2 st i neste
lm-bue, 2 lm) i alt 14 ggr, (1 fm i
neste lm-bue, 5 lm) 2 ggr, 1 fm i
neste lm, 4 lm, hopp over 2 st, 1
st i hver av de 4 neste st*.
Gjenta fra *-* omg rundt.
Ta sm med 1 kjm i første st.
29. omg: Hekle *1 st i hver av
de neste 2 st, 4 lm, 1 fm i lmbuen, (5 lm, 1 fm i neste lm-bue)
2 ggr, 2 lm, hekle (3 st i neste
lm-bue, 2 lm) i alt 15 ggr, (1 fm i
neste lm-bue, 5 lm) 2 ggr, 1 fm i
neste lm, 4 lm, hopp over 2 st, 1
st i hver av de 2 neste st*.
Gjenta fra *-* omg rundt.
Ta sm med 1 kjm i første st.
30. omg: Hekle kjm frem til midt
av første lm-bue, *1 fm i lmbuen, (5 lm, 1 fm i neste lm-bue)
2 ggr, 2 lm, hekle (3 st i neste
lm-bue, 2 lm) i alt 16 ggr, (1 fm i
neste lm-bue, 5 lm) 2 ggr, 1 fm i
neste lm, 5 lm, hopp over 4 st*.
Gjenta fra *-* omg rundt.
Slutt med 3 lm.
Ta sm med 1 st i første fm.
31. omg: Hekle *1 fm i lm-buen,
(5 lm, 1 fm i neste lm-bue) 2
ggr, 2 lm, hekle (3 st i neste lmbue, 2 lm) i alt 17 ggr, (1 fm i
neste lm-bue, 5 lm) 2 ggr, 1 fm i
neste lm, 5 lm, hopp over 4 st*.
Gjenta fra *-* omg rundt.
Ta sm med 1 kjm i første fm.
32. omg: Hekle kjm frem til midt
av første lm-bue, 1 fm i lm-buen,
*5 lm, 1 fm i neste lm-bue, 5 lm,
hopp over (1 fm, 2 lm, 3 st), 1
fm i neste lm-bue, (5 lm, 1 fm i
neste lm-bue) i alt 15 ggr, hopp
over (1 fm, 2 lm, 3 st), 1 fm i
neste lm-bue, (5 lm, 1 fm i neste
lm-bue) 2 ggr*. Gjenta fra *-*
omg rundt.
Ta sm med 1 kjm i første fm.
33. omg: Hekle *(2 st, 3 lm, 2
st, 3 lm, 2 st, 3 lm, 2 st, 3 lm, 2
st) i første lm-bue, 1 fm i neste
lm-bue*. Gjenta fra *-* omg
rundt.
Ta sm med 1 kjm i første st.
Klipp av tråden.

Garnmengde:
fritidsgarn
Lys grå 1042: 100 gram
tove
Rød 4228: 50 gram eller rest til
filting
Tilbehør:
Ev en kleshenger til oppheng
Ev en liten trykknapp
Veiledende pinner:
Rundp nr 5½

Nr 29
Julepost
Størrelse:
Etter toving og montering: ca 26
x 27
Garn:
fritidsgarn (100 % norsk ull, 50
gram = ca 70 meter)
tove (100 % norsk ull, 50 gram
= ca 160 meter)

Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm
Legg opp 49 m med lysgrå
fritidsgarn på rundp nr 5½ og
strikk 2 cm vr-bord slik: 1
kantm, *1 vr, 1 r*, gjenta fra ** slutt med 1 vr, 1 kantm.
Strikk glattstrikk til arb måler ca
15 cm. Sett et merke i hver side.
Strikk 34 cm vr-glattstrikk. Fell
av.
Brett arb ved merkene, sy pent
til i hver side, se foto.
Tov juleposten, se side 5.
Filte julemotiv med rød tove, se
skisse.
Sy i en trykknapp, eller sy et lite
sting midt foran.
Legg opphenget bak, brett inn og
sy til.

Nr 30
Nisse par
Mål:
Høyde: ca 40 cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 m)
Garnalternativ:
sandnes
mini
alpakka,
mandarin petit, sandnes mini
duett
Garnmengde 2 nisser:
Lys grå 1042: 50 gram
Koks 1088: 50 gram
Oliven 9544: 50 gram
Rød 4219: 100 gram
Natur 1012: 50 gram
Gul 2117: 50 gram
Tilbehør:
Fyllvatt
Ev ståltråd eller figurtråd
Tresko
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Veiledende strikkepinner:
Strømpep nr 3
Liten rundp nr 3
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Kropp

Kjole

Lue

Legg opp 40 m med lys grå på
strømpep nr 3, og strikk 24 cm
glattstrikk rundt.
Del arb for føtter slik:
Strikk 16 m, fell 4 m, strikk 16
m, fell 4 m.
Fordel 16 m på 4 strømpep nr 3.
Skift til rød, og strikk 18 cm
glattstrikk rundt.
Strikk 2 r sm omg rundt = 9 m.
Strikk 1 omg glattstrikk.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom m, stram til og fest
tråden.
Strikk et ben til på samme måte.

Beg nede på skjørtet.
Legg opp 120 m med koks på
liten rundp nr 3, og strikk r frem
og tilbake til i alt 4 riller. Ta arb
sm, og strikk mønster etter
diagram A. Fortsett med rød og
strikk glattstrikk til arb måler 17
cm.
Strikk 1 omg, og fell slik: Strikk
*2 r sm, 3 r sm*. Gjenta fra *-*
omg rundt = 48 m.
Strikk 4 omg glattstrikk. Del arb i
hver side med 24 m til hver del.

Legg opp 40 m med rød på
strømpep nr 3 og strikk 14 cm
glattstrikk rundt.
Fell slik:
Strikk *2 r sm, 6 r*, gjenta fra
*-* omg rundt.
Strikk 2 omg glattstrikk uten
felling.
Strikk *2 r sm, 5 r*, gjenta fra
*-* omg rundt.
Gjenta fellingen hver 3. omg,
med
1
m
mindre
mellom
fellingen, til det gjenstår 10 m.
Strikk 2 omg glattstrikk uten
felling.
Strikk 2 r sm omg rundt = 5 m.
Strikk 2 omg glattstrikk uten
felling.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom m. Lag en liten dusk
med rød i toppen.
Strikk en lue til på samme måte.

Armer:
Legg opp 14 m med lys grå på
strømpep nr 3, og strikk 13 cm
glattstrikk rundt.
Skift til rød.
Strikk 1 omg r, samtidig som
det økes 2 m jevnt fordelt, strikk
1 omg vr, deretter 6 omg
glattstrikk.
Strikk 2 r sm omg rundt = 8 m,
deretter 1 omg glattstrikk.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom m, og fest tråden.
Strikk et erme til på samme
måte.
Strikk en kropp til på samme
måte.

Mamelukk
Legg opp 56 m med natur på
strømpep nr 3, og strikk 2 omg
rundt 1 r, 1 vr.
Fortsett med glattstrikk til arb
måler 8 cm. Fordel m med 28 m
til hvert ben, og strikk hvert ben
for seg slik: Strikk 7 cm
glattstrikk rundt. Fell 12 m jevnt
fordelt. Strikk 2 omg glattstrikk.
Fell av.
Strikk det andre benet på samme
måte.

Bakstykke:
Legg opp 20 m i hver side av arb
til ermer = 64 m.
Strikk frem og tilbake med denne
inndeling 4 m r, 56 m glattstrikk,
4 m r. (De 4 første og 4 siste m
er kantm og strikkes hele tiden r.
Strikk til arb måler 4 cm etter
deling. Sett m på en hj.p.
Forstykke:
Strikk som bakstykke til det
gjenstår 2 cm.
Fell de midterste 12 m til hals,
og strikk hver side ferdig for seg.
Fell videre 2 m annenhver p ved
halsen.
Strikk til forstykke er like langt
som bakstykke.
Sett m på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Montering:
Legg skulder/erme r-side mot rsiden, og strikk 1 m r fra hver p r
sm, samtidig som det felles av.
Strikk den andre siden sm på
samme måte, men speilvendt.
Sy sm under ermene.
Halskant:
Beg midt bak, strikk opp 66 m
med rød på strømpep nr 3 rundt
halsen.
Strikk 1 omg vr, 1 omg *2 vr sm,
1 kast*, gjenta fra *-*, 1 omg vr
samtidig som det felles av.
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Bukse
Legg opp 56 m med koks på
strømpep nr 3, og strikk 2 omg
rundt 1 r, 1 vr.
Fortsett med glattstrikk til arb
måler 8 cm.
Fordel m med 28 m til hvert ben,
og strikk hvert ben for seg slik:
Strikk glattstrikk rundt til benet
måler 8 cm. Fell 12 m jevnt
fordelt. Strikk 3 omg vr-bord 1 r,
1 vr.
Fell av med r og vr m.
Strikk det andre benet på samme
måte.

Genser
Legg opp 60 m med koks på
strømpep nr 3 og strikk 3 omg
vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Strikk glattstrikk og mønster
etter diagram C.
Skift
til
oliven
og
strikk
glattstrikk til arb måler 8 cm.
Fell 1 m i hver side til ermehull =
29 på hver del.
Strikk hver del for seg frem og
tilbake.
Strikk mønster etter diagram B.
Strikk 3 p vr-bord 1 r, 1 vr med
koks.
Fell av med r og vr m.
Strikk andre delen på samme
måte.

Ha fyllvatt i ermene, og sy de til
på hver side av kroppen, slik at
det gjenstår ca 10-12 cm til
hode.
Tråkle en tråd der halsen skal
være og trekk tråden sm.
Sy på nese, munn og øyne, se
foto.
Ha fyllvatt i hodet og tråkle en
tråd i oppleggskanten, trekk sm i
toppen.
Hår:
Surr gul tråd rundt en liten bok
eller liknende i passe lengde til
hår. Klipp opp.
Sy eller lim på håret.
La jenten ha langt hår og gutten
kort hår.
La gjerne nissene få røde kinn
med rød fargeblyant.
Kle på.
Nissejenten:
Beg med mamelukken. Sy den
fast i livet, pos den litt, og sy den
til rundt bena.
Ha på kjolen, trekk en tråd i
hullraden og stram litt, før tråden
festes. Fest luen på hode.
Tresko festes med lim.
Nissegutten:
Ha på buksen og sy til som
mamelukken.
Ha på genser, sy til nederst på
ermene, langs hånden.
Fest luen på hode.
Tresko festes med lim.

Ermer:
Legg opp 22 m med koks på
strømpep nr 3, og strikk 3 omg
vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Strikk
1
omg
glattstrikk,
samtidig som det økes 6 m
jevnt fordelt. Strikk mønster
etter diagram C.
Skift
til
oliven,
og
strikk
glattstrikk til ermet måler 11 cm.
Fell av.
Strikk et erme til på samme
måte.
Sy sm ca 1 cm ytterst langs hver
skulder.
Sy i ermene.

Nr 31
Rund pyntepute
Størrelse:
Diameter 45 cm
Garn:
easy (100 % merino ull, 50
gram = ca 51 meter)
Garnmengde:
Rød 4219: 300 gram
Tilbehør:
2 knapper (med øye) diameter 4
cm.
Fyllpute diameter 45 cm
Veiledende pinner:
Rundp nr 8
Strikkefasthet:
12 m glattstrikk, på p nr 8 = 10
cm
Rillestrikk = r på alle p
Legg opp 44 m på rundp nr 8 og
strikk 85 cm frem og tilbake r.
Sett m på hj.p.
Trekk til knapp: Legg opp 8 m på
p nr 8, og strikk 6 cm glattstrikk
frem og tilbake. Fell av. Strikk et
”trekk” til på samme måte.
Montering:
Mask sm, m fra hj.p med
oppleggskanten.
Rynk sm i den ene siden med en
sterk tråd, ha inni puten, og rynk
sm i andre siden.
Sy trekket på knappene.
Sy en knapp på hver side, ved å
feste dem stramt gjennom og
midt på puten.

Montering:
Fyll kroppen med fyllvatt, om
ønskelig kan man ha en figurtråd
eller ståltråd inni for å gjøre
nissen mer formelig.
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Legg opp 20 m på p nr 5½. Skift
til p nr 3½ og strikk 1. p slik: 1
kantm r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra **, slutt med 1 kantm r.
Strikk 5 cm (= 18 p) helpatent.
På siste p felles kantm.
Strikk videre 2½ cm (= 9 omg)
vr-bord slik: *1 vr, 1 vridd r*,
gjenta fra *-* omg rundt (=
hodet). Klipp av garnet, og trekk
tråden gjennom m.
Vinger:
Surr 10 ggr rundt et pappstykke
på ca 7½ cm.
Ta det av pappstykket, og surr 3
ggr rundt midt på, knytt og fest
trådene.

Nr 32
Engel
Mål:
Ca 8 cm i høyden
Garn:
kitten mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle, 50 gram =
ca. 165 meter)
Garnmengde:
Hvit 1002: 100 gram
(24 engler)

Montering:
Sy sm midt bak, og fest tråden i
toppen. Tre inni en vattkule i
hodet, tråkle inn en rynketråd
under hodet og rynk sm. Sy på
vingene ca ½ cm under hodet og
midt bak. Hekle ca 27 lm med
london sølv, og ta sm til en ring,
til glorie som settes på hodet.
Tre i en sytråd i toppen til å
henge opp engelen med.
Lag
24
engler
til
advents
kalender, og heng opp en engel
for hver dag på trollhasselgrenen.

Tilbehør:
Vattkuler 18 mm (fra panduro)
London sølv til glorie
Hvit sytråd til oppheng
1 trollhasselgren

Nr 33
Juletre
Mål før toving:
Høyde: (55) 80 cm
Mål etter toving:
Høyde: Ca (49) 60 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
London Sølv (20 gram = 150
meter)
Garnmengde:
fritidsgarn
Mørk grønn 8582: (100) 200
gram
London Sølv
1 nøste

Veiledende pinner:
Pinner nr 5½ og 3½
Heklenål nr 2

Tilbehør:
Paljetter i sølv og stjerne
toppen
Fyllvatt eller silkepapir

Strikkefasthet:
12 m helpatent, på p nr 3½ = 10
cm

i

Veiledende pinner:
Strømpep nr 6

Helpatent:
1. p: 1 kantm (tas løs av), *1 vr,
1 r i underliggende m*, gjenta fra
*-* slutt med 1 kantm r.
Gjenta 1. p.

Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 6 = 10
cm.
OBS! Hele juletreet strikkes med
1 tråd i fritidsgarn og 1 tråd i
london sølv som er trukket ut til
en tynn tråd.
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Legg opp (60) 70 m på strømpep
nr 6, og strikk (12) 20 cm
glattstrikk rundt.
På neste omg felles 4 m jevnt
fordelt.
Gjenta fellingene hver (9.) 11.
omg til det gjenstår (12) 30 m.
Lite juletre:
Strikk 2 m sm omg rundt.
Klipp av garnet, og trekk tråden
gjennom de resterende m.
Fest tråden godt.
Stort juletre:
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.
Montering:
Tov trærne, se side 5.
Strekk og form trærne mens de
ennå er fuktige.
Lim, eller sy på paljetter.
Stjerner i toppen.
Fyll ev trærne.

Nr 34
Hjerte kule
Størrelse:
8 cm i diameter
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, sisu,
sandnes mini duett
Garnmengde:
Rød 4418: 50 gram
Hvit 1001: 50 gram
Veiledende pinner:
Strømpep nr 2½
Heklenål nr 3
Tilbehør:
Fyllvatt
Strikkefasthet:
30 m glattstrikk på p nr 2½ = 10
cm

Legg opp 8 m med hvit på
strømpep nr 2½.
Strikk mønster etter diagram A
eller B, samtidig som det økes
og felles som vist i diagrammet
(øk 1 m ved å strikke foran og
bak i samme m).
Når diagrammet er strikket, klipp
av garnet og trekk gjennom alle
m.
Fyll i fyllvatt, form til en ball,
stram til tråden, og fest garnet.
Montering:
Hekle med ønsket farge og
heklenål nr 3 en snor med ca 40
lm eller ønsket lengde.
Fest snoren i toppen av kulen.
Ønskes en større kule, strikkes
kulen i en tykkere kvalitet.
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Nr 35
Engel
Størrelse:
Ca 17 cm lang
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes
mini
alpakka,
mandarin petit, sandnes mini
duett
London Sølv (20 gram = 150
meter)
Garnmengde til 3 engler:
sisu
Hvit 1001: 50 gram
London Sølv
Sølv 1120: 20 gram
Tilbehør:
Ev litt ståltråd til vingene
Veiledende pinner:
Strømpep nr 3
Heklenål nr 3

Hode:
Legg opp 5 lm med sisu,
heklenål nr 3 og ta sm til en ring
med 1 kjm.
1. omg: Hekle 10 fm i ringen, ta
sm med 1 kjm.
2. omg: Hekle 2 fm i hver fm
omg rundt, ta sm med 1 kjm =
20 fm.
3.- 9. omg: Hekle 1 fm i hver fm
omg rundt, ta sm med 1 kjm.
Fyll hode med litt vatt.
10. omg: Hekle 2 fm sm omg
rundt, ta sm med 1 kjm = 10 fm.
11. omg: Hekle 2 fm sm omg
rundt = 5 fm.
Klipp av garnet, stram til og fest
tråden godt.
Kjole:
Legg opp 56 med sisu, på
strømpep nr 3, og strikk mønster
etter diagram = 8 m.
Fell av.
Vinger:
Legg opp 25 lm med London
sølv, og heklenål nr 3 og hekle 1
fm i 4. lm fra nålen. Hekle *1 lm,
hopp over 1 lm, 1 st i neste lm*,
gjenta fra *-* raden ut.
Vend med 4 lm, *1 st i neste st,
1 lm*, gjenta fra *-* raden ut.
Gjenta siste rad til det er i alt 9
ruter.
Montering:
Sy hode fast til kroppen. Sy en
glorie med sølvtråd på hode, se
foto.
Hekle 1 omg fm med london
sølv og heklenål nr 3, rundt
kjolen nede.
Lag en løkke i toppen av hode.
Rynk sammen vingen i midten og
sy fast på engelen, bruk ev litt
ståltråd i toppen av vingen.

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