TEMA 40

JULEVERKSTED

2

JULEN NÆRMER SEG. ENDELIG KAN VI
SETTE I GANG MED KOSELIGE PROSJEKTER,
JULEVERKSTED, PYNTING OG PRODUKSJON
AV HJEMMELAGDE JULEGAVER.
I vårt juleverksted har vi strikket og heklet jula inn i hver en krok slik at du
virkelig skal få mye spennende å velge i. Du bestemmer om den skal være rød,
hvit, grønn, turkis eller brun. Jula er din, god førjulstid!
SE ETTER VANSKELIGHETSGRAD
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AVANSERT

JULEN ER
SNART HER
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MENS VI VENTER...

Tips før julen ringes inn: lag din egen
adventskrans med heklede snømenn,
julesopper og små ugler. Denne vil både
store og små elske. Se side 11

INFO
1 a, b. JULEKULER. Garn: Tove. London Gull. Heklenål 3
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2

3

INFO
2. PEPPERKAKEHUS. Garn: Alpakka ull. Heklenål 3 / 3. SENGETEPPE. Garn: Fritidsgarn. Heklenål 9

8

5a

4b

4a

4c

INFO
4 a, b, c. HEKLET PUTE. Garn: Tove. Heklenål 3 1/2 / 5 a, b. RUND PUTE OG TEPPE. Garn: Tove, Fritidsgarn. Pinne 3 1/2 og 5
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19 c

10

6a

6b

6c

6e

6f

JUL
6d

INFO
6 a, b, c, d, e, f. JULEPYNT. Garn: Tove. Heklenål 2 1/2 . Pinne 2 1/2 , 3 og 4
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En liten nisse flyr fra land til land
med julepost.

INFO
7. JULEPOST. Garn: Fritidsgarn. Heklenål 9
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Tips: Soppene er fine på
barnerommet året rundt.
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19 b

Tips: Lag årets gøyeste
adventskalender av kleshenger,
hyssing og garn.

INFO
8. JULETREGIRLANDER. Garn: Alpakka. Pinne 3 1/2 / 9. SOPP. Garn: Fritidsgarn. Heklenål 6, 9 og 12 / 10. KLESHENGER. Garn: Tove. Heklenål 3
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INFO
11. JULESTRØMPE. Garn: Fritidsgarn. Pinne 5 1/2 / 12. BANNER. Garn: Smart. Pinne 4
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JEG ØNSKER MEG
EN HVIT JUL

INFO
13. TALLERKENDEMPERE. Garn: Fritidsgarn. Heklenål 6 / 14. GIRLANDER. Garn: Tove. Heklenål 3
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Girlander: heng opp stjerner, hjerter,
juletrær og andre ting du liker.
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15

16

INFO
15. GIRLANDER. Garn: Tove. Heklenål 3 / 16. SNØKRYSTALL. Garn: Tove, Fritidsgarn. Heklenål 3 og 9
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19 a

.... OG SÅ ER GAVEN FERDIG,
SELV OM LANGEMANN ER BLÅ
OG TOMMELTOTT HAR PLASTERLAPP,
SÅ FRYDER HAN SEG NÅ
FOR GAVEN LIGGER PAKKET INN,
OG GJETT HVA MOR SKAL FÅ?
EI SPEKEFJØL SOM MOR
KAN SMØRE SKOLEMATEN PÅ.
DET VIL HUN SIKKERT HA,
DA BLIR HUN SIKKERT GLA’
OG AT DET ER EN NYTTIG TING

36

32 a. 5 cm

KAN INGEN KOMME FRA.
AV ALF PRØYSEN

INFO
17. TOVET HJERTE. Garn: Tove. Pinne 3 1/2 / 18. SLØYFE. Garn: Tove. Pinne 3 1/2 og 5
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11

24

19 a

INFO
19. HEKLET STJERNE. Garn: Tove. Heklenål 3
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20 a

20 b

INFO
20 a. HJERTEGIRLANDER. Garn: Tove. Heklenål 3 / 20 b. TØFLER. Garn: Fritidsgarn. Heklenål 7 / 21. ADVENTSKALENDER. Garn: Tove. Pinne 3
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27

22 a

5a

Tips: Det er morsomt og lett
å pynte pakkene med
ponponger for store og små.

INFO
22 a, b, c PUTE. Garn: Fritidsgarn. Heklenål 6 og 9 / 23. JULETRESTJERNE. Garn: Tove. Heklenål 3
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22 b
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INFO
24. ”EVA” GENSER. Garn: Mini Alpakka. Pinne 3 / 25. DAMEGENSER. Garn: Alpakka. Pinne 3 1/2 / 26. NISSELUE. Garn: Fritidsgarn. Pinne 5 1/2
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27. ”FLIPPER” KOFTE. Garn: Mini Alpakka. Pinne 3
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28

DET SNØR, DET SNØR
TIDDELIBOM

INFO
28. JULESTRØMPE. Garn: Fritidsgarn. Pinne 5 1/2 / 29. GULVTEPPE. Garn: Fritidsgarn. Heklenål 12
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35

KLART VI
GLEDER OSS
TIL JUL!

1b

30

INFO
30. TIL OG FRA LAPP. Garn: Tove. Heklenål 3 / 31. HEKLET JULETRE. Garn: Alpakka. Heklenål 3 1/2
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32 b. 14 cm

33

INFO
32 a, b. HEKLET HJERTE. Garn: Tove. Heklenål 3 / 33. JULETEPPE. Garn: Fritidsgarn. Heklenål 6
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7

39

JUL
34

VI TENNER FIRE LYS
I KVELD OG LAR DEM
BRENNE NED
FOR LENGSEL, GLEDE,
HÅP OG FRED, MEN MEST
ALLIKEVEL FOR FRED
PÅ DENNE LILLE JORD,
HVOR MENNESKENE BOR.
AV INGER HAGERUP
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40

36

INFO
34. KRYBBEFIGURER. Garn: Alpakka, Babyull Lanett. Heklenål 3 1/2 / 35. ADVENTSSTAKE. Garn: Tove. Heklenål 3
36. HEKLET FUGL. Garn: Tove. Heklenål 3 og 4 1/2
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FORHANDLER

Postboks 143, 4302 SANDNES

TELEFON (+47) 51 60 86 00, TELEFAKS (+47) 51 67 36 56

DANMARK +45 49 76 39 69, SVERIGE +46(0) 31-72 321 52

post@sandnesgarn.no, facebook.com/sandnesgarn

Oppskrifter selges kun med garn fra SandnesGarn

7

039560 470988

Nr 1A
Juletrekule med heklet
topp
Design Sandnes Garn: Anita Brathetland

Størrelse:
Diameter ca 6 cm
Garn:
TOVE (100% norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnmengde:
Pudder 3511: 50 gram
Støvet petrol 7212: 50 gram
Mørk sjøgrønn 6526: 50 gram
Natur 1012: 50 gram
Tilbehør:
Fyllvatt
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3
Heklefasthet:
22 fm med heklenål nr 3 = 10 cm
Magisk sirkel:
Surr garnet rundt pekefinger og
langefinger 1 gang slik at det blir
en løkke. Hent tråden gjennom
løkken og lag 1 lm
2 fm sammen:
Hekle 1 fm, men stopp når det er 2
løkker på nålen, hekle 1 fm i neste
fm, men stopp når det er 3 løkker
på nålen, ta et kast, og trekk
tråden gjennom alle 3 løkkene
samtidig

Kule:
1. omgang: Hekle 6 fm om en
magisk sirkel, ta sammen med 1
kjm.
2. omgang: Hekle 2 fm i hver fm
omgangen rundt = 12 fm.
3. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 18 fm.
4. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 2 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 fm.
5. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 3 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 30 fm.

6. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 4 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 36 fm.
7. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 5 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 42 fm.
8.-17. omgang: Hekle 1 fm i hver
fm = 42 fm.
18. omgang: Hekle *5 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 36 fm
19. omgang: Hekle *4 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 30 fm
20. omgang: Hekle *3 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 fm
21. omgang: Hekle *2 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 18 fm
22. omgang: Hekle *1 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 12 fm.
Fyll juletrekulen med vatt.
23. omgang: Hekle 2 fm sammen
omgangen rundt = 6 fm
Klipp av tråden, tråkle den rundt
omgangen og trekk sammen.

Nr 1B

Kuletopp:
1. omgang: Hekle 5 fm om en
magisk sirkel med natur, ta
sammen med 1 kjm.
2. omgang: Hekle 1 fm i hver fm =
5 fm.
3. omgang: Hekle 2 fm i hver fm
omgangen rundt = 10 fm.
4. omgang: 1 kjm i neste fm, *5
lm, 1 kjm i 5. lm fra nålen, 8 lm, 1
kjm i 8. lm fra nålen, 5 lm, 1 kjm i
5. lm fra nålen og i motsvarende 5
lm-bue, 2 kjm*, gjenta fra *-*
omgangen rundt.
Klipp av tråden og fest den godt.
Hekle 30 lm til en snor og fest i
toppen.

Tilbehør:
Fyllvatt

Montering:
Filt kuletoppen fast til kulen.
Antall:
1 stk pudder med kuletopp i natur.
1 stk støvet petrol med kuletopp i
natur.
1 stk mørk sjøgrønn med kuletopp
i støvet petrol.
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Juletrekuler gulltopp
Design Sandnes Garn: Anita Brathetland

Størrelse:
Diameter ca 6 cm
Garn:
TOVE (100% norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
LONDON GULL (20 gram = 150
meter)
Garnmengde:
TOVE:
Natur 1012: 50 gram
Rustrød 4228: 50 gram
Mørk sjøgrønn 6526: 50 gram
Pudder 3511: 50 gram
Cerise 4627: 50 gram
Støvet grønn 7243: 50 gram
Lilla 5226: 50 gram
Mørk lilla 5229: 50 gram
Syrin 5024: 50 gram
LONDON GULL
Gull 2242: 20 gram

Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3
Heklefasthet:
22 fm med heklenål nr 3 = 10 cm
Magisk sirkel:
Surr garnet rundt pekefinger og
langefinger 1 gang slik at det blir
en løkke. Hent tråden gjennom
løkken og lag 1 lm
2 fm sammen:
Hekle 1 fm, men stopp når det er 2
løkker på nålen, hekle 1 fm i neste
fm, men stopp når det er 3 løkker
på nålen, ta et kast, og trekk
tråden gjennom alle 3 løkkene
samtidig
Kule:
1. omgang: Hekle 6 fm med
LONDON GULL om en magisk
sirkel, ta sammen med 1 kjm.
2-3. omgang: Hekle 1 fm i hver fm
= 6 fm

4. omgang: Hekle 2 fm i hver fm
omgangen rundt = 12 fm.
Skift til TOVE.
5. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 18 fm.
6. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 2 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 fm.
7. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 3 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 30 fm.
8. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 4 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 36 fm.
9. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 5 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 42 fm.
10-18. omgang: Hekle 1 fm i hver
fm = 42 fm.
19. omgang: Hekle *5 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 36 fm
20. omgang: Hekle *4 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 30 fm
21. omgang: Hekle *3 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 fm
22. omgang: Hekle *2 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 18 fm
23. omgang: Hekle *1 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 12 fm.
Fyll med vatt.
24. omgang: Hekle 2 fm sammen
omgangen rundt = 6 fm
Klipp av tråden, tråkle den rundt
omgangen og trekk sammen.
Montering:
Hekle 35 lm i LONDON GULL til
en snor og fest i toppen.
Antall:
3 stk i natur
3 stk i rustrød
1 stk i mørk sjøgrønn
1 stk i pudder
1 stk i cerise
1 stk i støvet grønn
1 stk i lilla
1 stk i mørk lilla
1 stk i syrin

Nr 2
Heklet pepperkakehus
Design Sandnes Garn: Liv Stangeland

Størrelse:
Ca 15 x15 cm + tak
Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35
% ull, 50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Brun 3161: 150 gram
Hvit 1002: 50 gram
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3
Tilbehør:
Fyllvatt
Rispose
Heklefasthet:
19-20 st med heklenål nr 3 = 10
cm
Første st = 3 lm
Bunnen:
Legg opp 4 lm med brun, og ta
sammen til en ring med 1 kjm.
1. omgang: Hekle 5 lm (= 1. st + 2
lm) *3 st, 2 lm i ringen*, gjenta fra
*-* 2 ganger til, slutt med 2 st i
ringen, ta sammen med 1 kjm i 3.
lm, 1 kjm i neste lm.
2. omgang: Hekle 5 lm (= 1. st + 2
lm), 2 st i lm-buen, *1 st i hver av
de neste 3 st, 2 st + 2 lm + 2 st i
lm buen*, gjenta fra *-* 2 ganger
til, 1 st i hver av de neste 3 st, 1 st
i kjm, ta sammen med 1 kjm i 3.
lm, 1 kjm i neste lm.
3. omgang: Hekle 5 lm (= 1. st + 2
lm), 2 st i lm-buen, *1 st i hver av
de neste 7 st, 2 st + 2 lm + 2 st i
lm buen*, gjenta fra *-* 2 ganger
til, 1 st i hver av de neste 7 st, 1 st
i kjm, ta sammen med 1 kjm i 3.
lm, 1 kjm i neste lm.
4. omgang: Hekle 5 lm (= 1. st + 2
lm), 2 st i lm-buen, *1 st i hver av
de neste 11 st, 2 st + 2 lm + 2 st i
lm buen*, gjenta fra *-* 2 ganger
til, 1 st i hver av de neste 11 st, 1
st i kjm, ta sammen med 1 kjm i 3.
lm, 1 kjm i neste lm.
4

5.-7. omgang: Hekle på samme
måte med 16 st mer for hver
omgang (= 116 m).
Vegger:
Hekle i bakerste maskelenke 1 st i
hver st, men ikke i hjørner = 108
st.
Videre hekles 1 st i hver st i alt 15
omganger.
Meliskant:
Hekle 1 omgang fm i fremste
maske-lenke på bunnen av huset
med hvit.
Hold arbeidet slik at veggene er
mot deg.
Hekle 1 omgang med musetagger
slik:
Hekle 4 lm, 1 fm i 3. lm, hopp over
1 fm, *1 fm i neste fm, 3 lm, 1 fm i
3. lm, hopp over 1 fm*, gjenta fra
*-* omgangen rundt, slutt med 1
kjm i 1. lm.
Tak:
Legg opp 4 lm med brun, og ta
sammen til en ring med 1 kjm.
1. omgang: Hekle 3 lm (= første
st), 2 st i ringen, 2 lm, *3 st i
ringen, 2 lm*, gjenta fra *-* 2
ganger til, slutt med 1 kjm i 3. lm.
2. omgang: Hekle 3 lm (= første
st) 2 st (1 i hver st), 2 lm, *hopp
over lm-buen 3 st (en i hver st), 2
lm*, gjenta fra *-* 3 ganger til, slutt
med 1 kjm i 3. lm.
3. omgang: Hekle 3 lm (= første
st), 2 st (en i hver st), (2 st, 2 lm, 2
st) i lm-buen, *3 st (1 i hver st), 2
st + 2 lm + 2 st i lm-buen*, gjenta
fra *-* 3 ganger til, slutt med 1 kjm
i 3. lm.
4. omgang: Hekle 3 lm, (= første
st), 4 st (1 i hver st), 2 lm, *hopp
over lm-buen 7 st (1 i hver st), 2
lm*, gjenta fra *-* 2 ganger til, slutt
med 2 st (1 i hver st), 1 kjm i 3. lm.
Hekle på denne måten med 16 st
mer annenhver omgang til i alt 27
st langs hver side og 14
omganger.
Meliskant:
Skift til hvit og hekle 1 omgang
med fm.
1 omgang med musetagger slik:
Hekle 4 lm, 1 fm i 3. lm, hopp over
1 fm, *1 fm i neste fm, 3 lm, 1 fm i
3. lm, hopp over 1 m*, gjenta fra ** omgangen rundt, slutt med 1 kjm
i 1. lm.

Melistopp:
Hekle med hvit 1.- 4. omgang som
på tak, slutt med 1 omgang
musetagger. Sy melistoppen fast i
toppen på taket.
Montering:
Broder med hvit og attersting 1
vindu, ca 7 x 7 cm på 3 vegger, ca
4 cm fra bunnen og like langt fra
hver side. Broder et kryss i hvert
vindu.
Broder dør på den 4. veggen, ca
11 x 7 cm med et vindu ca 3x3 cm
og ca 2 cm fra øverste kant på
døren.
Hank:
Tvinn en snor med dobbel tråd hvit
ca 25 cm ferdig tvunnet. Tre den
dobbel gjennom tak og melistopp,
knytt en knute på undersiden.
Lag en pappeske som passer til å
ha inni huset.
Stapp fyllvatt og rispose inn i
huset.
Sy taket fast til huset.

Nr 3
Heklet sengeløper
Design Sandnes Garn: Liv Stangeland

Teppets mål:
ca 120 x 260 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)

Firkant:
Legg opp 4 lm, og ta sammen til
en ring med 1 kjm.
1. omgang: Hekle 5 lm (= 1. st + 2
lm) *3 st, 2 lm i ringen*, gjenta fra
*-* 2 ganger til, slutt med 2 st i
ringen, ta sammen med 1 kjm i 3.
lm, 1 kjm i neste lm.
2. omgang: Hekle 5 lm, (= 1. st +
2 lm) 2 st i lm-buen, *1 st i hver av
de neste 3 st, 2 st + 2 lm + 2 st i
lm buen*, gjenta fra *-* 2 ganger
til, 1 st i hver av de neste 3 st, 1 st
i kjm, ta sammen med 1 kjm i 3.
lm, 1 kjm i neste lm.
3. omgang: Hekle 5 lm, (= 1. st +
2 lm) 2 st i lm-buen, *1 st i hver av
de neste 7 st, 2 st + 2 lm + 2 st i
lm buen*, gjenta fra *-* 2 ganger
til, 1 st i hver av de neste 7 st, 1 st
i kjm, ta sammen med 1 kjm i 3.
lm, 1 kjm i neste lm.
4. omgang: Hekle 5 lm, (= 1. st +
2 lm) 2 st i lm-buen, *1 st i hver av
de neste 11 st, 2 st + 2 lm + 2 st i
lm buen*, gjenta fra *-* 2 ganger
til, 1 st i hver av de neste 11 st, 1
st i kjm, ta sammen med 1 kjm i 3.
lm, 1 kjm i neste lm.
Klipp av tråden.
Hekle 1 firkant til uten å klippe av
tråden. Hekle firkantene sammen i
den ene siden, 1 kjm gjennom
begge lag i bakerste maskelenke
raden ut.
Hekle i alt 78 like firkanter
samtidig som 6 firkanter hekles
sammen = 13 rader a 6 firkanter.
Hekle radene sammen på samme
måte som firkantene.

Garnmengde:
Natur 1012/Støvet grønn 7243:
1550 gram

Nr 4A og B
Heklet
rund
oldemorsirkel

pute,

Design Sandnes Garn: Liv Stangeland

Putens mål:
Ca 40 cm diameter
Garn:
TOVE (100% norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnmengde:
Støvet petrol 7212 farge 1: 100
gram
Lilla 5226 farge 2: 50 gram
Petrol 6526 farge 3: 50 gram
Garnmengde:
Støvet petrol 7212 farge 1: 100
gram (ensfarget)
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3½
Tilbehør:
Ca 100 cm bomullsstoff i
passende farge.
2 stk fyllputer, diameter 45 cm i
passende farge
Heklefasthet:
20 st med heklenål nr 3½ mm = 10
cm
puffmaske:
*Kast på nålen, stikk nålen i lmringen, dra opp løkken*, gjenta fra
*-* i alt 2 ganger, kast på nålen,
dra løkken gjennom alle 5 løkkene
på nålen.
1. – 3. omgang hekles med farge
1.
4. omgang hekles med farge 2.
5. omgang hekles med farge 3.
6. og 11. omgang hekles med
farge 1.
De resterende omgangene hekles
vekselvis med farge 2 og 3.

Veiledende heklenål:
Heklenål 9 mm
Heklefasthet:
9 st med heklenål nr 9 = 10 cm
1. st = 3 lm
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Legg opp 4 lm med farge 1, og ta
sammen til en ring med 1 kjm.
1. omgang: Hekle 3 lm, 1 hst i
ringen (= første puffmaske), 1 lm,
*1 puff-m i ringen, 1 lm*, gjenta fra
*-* i alt 8 ganger, ta sammen med
1 kjm i toppen av første puffmaske
(= 8 puffmasker).
2. omgang: Hekle kjm til neste lmbue, hekle 3 lm, 1 st i lm-buen, 2
lm, *2 st i neste lm-bue, 2 lm*,
gjenta fra *-* i alt 8 ganger, fest
tråden med 1 kjm i 3. lm.
3. omgang: Hekle kjm til neste lmbue, hekle (3 lm, 1 st, 1 lm, 2st) i
lm-buen, 1 lm, *2 st, 1 lm, 2 st i
neste lm-bue, 1 lm*, gjenta fra *-* i
alt 8 ganger fest tråden med 1 kjm
i 3. lm.
4. omgang: Hekle kjm til neste lmbue. Skift til farge 2, hekle 1 kjm i
lm-buen, 3 lm, 2 st i lm-buen, 1 lm,
*3 st i neste lm-bue, 1 lm*, gjenta
fra *-* omgangen rundt (16 st
grupper).
5. omgang: Hekle kjm til neste lmbue. Skift til farge 3, hekle 1 kjm i
lm-buen, 3 lm, 3 st i lm-buen, 1 lm,
*4 st i neste lm-bue, 1 lm*, gjenta
fra *-* omg rundt (16 st grupper).
6. omgang: Hekle som 3. omgang
(farge 1) (= 16 st grupper x 2).
7. – 9. omgang: Hekle som 4.
omgang (= 32 st grupper).
10. omgang: Hekle som 5.
omgang (= 32 st grupper a 4 st).
11. omgang: Hekle som 3.
omgang (farge 1) (= 32 st grupper
x 2).
12. - 15. omgang: Hekle som 4.
omgang (= 64 st grupper)
16. omgang: Hekle som 4.
omgang med utelat 1 lm mellom
st-gruppene.
Hekle en pute til, men ensfarget
med farge 1.
Montering:
Klipp 4 rundinger a 41 cm
diameter. Kast over kantene.
Legg vrangsiden av den heklede
puten mot rettsiden av en runding,
og sy det fast. Sy puten sammen,
men la det være en åpning i den
ene side på ca 20 cm til å stappe
inn puten. Vreng puten og stapp
puten. Monter den andre puten på
samme måte.

Nr 4C
Heklet
rund
fastmasker

pute

i

Design Sandnes Garn: Liv Stangeland

Putens mål:
Ca 40 cm diameter
Garn:
TOVE (100% norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnmengde:
Støvet petrol 7212: 50 gram
Lilla 5226: 50 gram
Sjøgrønn 7024: 50 gram
Maisgul 2015: 50 gram
Syrin 5024: 50 gram
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3½
Tilbehør:
1 fyllpute, diameter 40 cm
Ca 45 cm stoff i passende farge
Heklefasthet:
20 fm med heklenål nr 3½ mm =
10 cm
Alle omganger begynner med 2 lm
= 1. fm

Legg opp 4 lm med støvet petrol.
Ta sammen til en ring med 1 kjm.
1. omgang: Hekle 12 fm i ringen,
ta sammen med 1 kjm.
2. omgang: Hekle 2 fm i hver fm =
24 fm. Ta sammen med 1 kjm.
3. omgang: Hekle *1 fm i første
fm, 2 fm i neste fm*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 36 fm.
4. omgang: Hekle 1 fm i hver fm.
5. omgang: Hekle *2 fm en i hver
fm, 2 fm i neste fm*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 12 fm økt. Ta
sammen omgangen med 1 kjm.
Hekle rundt i fm hele tiden og øk
12 fm med ca 3-5 omgangers
mellomrom slik at arbeidet hele
tiden er flatt.
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Hekle med støvet petrol til det er
heklet 10 omganger. *Hekle 3
omganger lilla, 4 omganger
sjøgrønn, 2 omganger maisgul, 2
omganger syrin, 6 omganger
støvet petrol*, gjenta fra *-* til
arbeidet måler ca 40 cm i
diameter.
Montering:
Klipp en rund stolpute 42 cm
diameter i stoff.
Legg vrangsiden av den heklede
puten mot vrangside av stoffputen.
Sy puten sammen med maskin,
men la det være en åpning i den
ene side på ca 20 cm til å stappe
fyllputen.

Nr 5A
Rund pute
Design Sandnes Garn: Olaug Beate Bjelland

Mål:
Ca 45 cm i diameter
Garn:
TOVE (100 % norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnmengde:
Støvet petrol 7212: 150 gram
Lilla 5226: 50 gram
Cerise 4627: 50 gram
Sjøgrønn 7024: 50 gram
Lys lilla 5024: 50 gram
Tilbehør:
Innleggspute, 45 cm i diameter
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 3½
Heklenål nr 3½
Strikkefasthet:
18 masker rillestrikk på pinne nr
3½ = 10 cm
Rillestrikk:
Strikk rett på alle pinner
Puten strikkes frem og tilbake
med
forkortede
rekker
i
rillestrikk,
oppleggskant
=
radius i sirkelen

Forstykke:
Legg løst opp 42 masker med lilla
på rundpinne nr 3½.
*Strikk rett til det gjenstår 7
masker, vend, 1 kast og strikk rett
tilbake. Strikk til det gjenstår 14
masker, vend, 1 kast og strikk rett
tilbake. Gjenta disse pinnene og la
det gjenstå 7 masker mer for hver
vending til alle maskene er
strikket*.
Strikk 1 pinne rett til det gjenstår 2
masker, og strikk kastene sammen
med neste maske for å unngå hull.
Vend og strikk rett tilbake, gjenta
fra *-* = 1 trekant.
Skift til cerise, strikk 1 pinne rett
over alle maskene, vend og strikk
rett tilbake.
Fortsett med cerise, begynn ved *
og strikk en trekant til på samme
måte.
Strikk deretter 2 trekanter med
støvet petrol, 1 trekant med
sjøgrønn og 1 trekant med lys lilla
= 6 trekanter (5 farger).
Gjenta stripemønsteret i alt 4
ganger.
Fell løst av, samtidig som kastene
strikkes sammen med neste
maske.
Bakstykke:
Legg opp 42 masker med støvet
petrol på rundpinne nr 3½, og
strikk som forstykke, men uten å
skifte farge.
Montering:
Sy oppleggskant sammen med
avfellingskant på hver del.
Trekk en tråd gjennom maskene
midt i hver sirkel, stram til, og fest
den godt.
Første fm = 1 lm.
Heklet kant rundt forstykke:
1. omgang: Hekle 1 fm i hver rille
omgangen rundt med heklenål nr
3½ og støvet petrol, slutt med 1
kjm i 1. lm.
2. omgang: Hekle 1 fm i hver fm
omgangen rundt, slutt med 1 kjm i
1. lm.
Sy sammen for- og bakstykke fra
rettsiden, innenfor heklet kant med
skjulte sting, men la det gjenstå en
åpning til innleggspute, ta i
innleggspute og sy ferdig.

Nr 5B
Rundt teppe i 5 farger
Design Sandnes Garn: Olaug Beate Bjelland

Mål:
Ca 86 cm i diameter
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: 200 gram
Cerise 4627: 100 gram
Syrin 5024: 100 gram
Mørk lilla 5226: 100 gram
Støvet grønn 7243: 100 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 5
Strikkefasthet:
14 masker rillestrikk på pinne nr 5
= 10 cm
Rillestrikk:
Strikk rett på alle pinner
Teppet strikkes frem og tilbake
med
forkortede
rekker
i
rillestrikk,
oppleggskant
=
radius i sirkelen

Legg løst opp 60 masker med
natur på rundpinne nr 5.
*Strikk rett til det gjenstår 10
masker, vend, 1 kast og strikk rett
tilbake. Strikk til det gjenstår 20
masker, vend, 1 kast og strikk rett
tilbake. Gjenta disse pinnene og la
det gjenstå 10 masker mer for
hver vending til alle maskene er
strikket*. Strikk 1 pinne rett til det
gjenstår 2 masker, og strikk
kastene sammen med neste
maske for å unngå hull. Vend og
strikk rett tilbake, gjenta fra *-* = 1
trekant.
Skift til cerise, strikk 1 pinne rett
over alle maskene, vend og strikk
rett tilbake.
Fortsett med cerise, begynn ved *
og strikk en trekant til på samme
måte.
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Strikk deretter vekselvis en trekant
med syrin, natur, mørk lilla og
støvet grønn = 6 trekanter. Gjenta
stripeinndelingen i alt 5 ganger =
30 trekanter.
Fell løst av, samtidig som kastene
strikkes sammen med neste
maske.
Montering:
Sy oppleggskant sammen med
avfellingskant.
Trekk en tråd gjennom maskene
midt i sirkelen, stram til og fest den
godt.

Nr 6
Julepynt i tove
Design Sandnes Garn: Lene Holme Samsøe

Størrelse:
Juletre: Ca 11 cm
Snømann: Ca 7 cm
Hjerte: Ca 8 cm
Ugle: Ca 5 cm
Sopp: Ca 5 cm
Garn:
TOVE (100% norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
Tilbehør:
Fyllvatt
Veiledende heklenål og pinne:
Heklenål nr 2½ og 3
Strømpepinne nr 2½, 3 og 4
Hekle- og strikkefasthet:
24 fm med heklenål nr 2½ = 10 cm
22 fm med heklenål nr 3 = 10 cm
28 masker glattstrikk på pinne nr
2½ = 10 cm
26 masker glattstrikk på pinne nr 3
= 10 cm
19
masker
glattstrikk
med
dobbeltråd på pinne nr 4 = 10 cm
2 fm sammen:
Hekle 1 fm, men stopp når det er 2
løkker på nålen, hekle 1 fm i neste
fm, men stopp når det er 3 løkker
på nålen, ta et kast, og trekk
tråden gjennom alle 3 løkkene
samtidig

Nr 6A
Hjerte
Garnmengde:
Rustrød 4228: 50 gram
Cerise 4627: 50 gram
Legg opp 6 lm med rustrød, med
heklenål nr 3.
Vend hver rad med 1 lm.
1. rad: Hekle 1 fm i hver lm = 6 fm.
2. rad: Hekle 2 fm i første fm, 1 fm
i hver av de neste 4 fm, 2 fm i siste
fm = 8 fm.
3. rad: Hekle 2 fm i første fm, 1 fm
i hver av de neste 6 fm, 2 fm i siste
fm = 10 fm.
4. rad: Hekle 1 fm i hver fm.
Hekle fm frem og tilbake over de
første 5 fm til arbeidet måler 8 cm,
klipp av tråden.
Hekle på samme måte over de
neste 5 fm til arbeidet måler 8 cm.
Hekle 2 rader med fm over alle 10
fm.
Fell 1 fm i hver side ved å hekle 2
fm sammen i begynnelsen og
slutten av de neste 2 radene.
Klipp av tråden.
Hekle en del til på samme måte i
cerise.
Montering:
Flett delene sammen til et hjerte.
Hekle 20 lm med rustrød til en
snor til oppheng.

Nr 6B

3. omgang: Hekle *2 fm, 2 fm i
neste fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 16 fm.
4-5. omgang: Hekle 1 fm i hver
fm.
Klipp av tråden.
Stilk:
Legg opp 2 lm med natur, med
heklenål nr 3.
1. omgang: Hekle 6 fm i 2. lm fra
nålen.
2. omgang: Hekle *1 fm, 2 fm i
neste fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 9 fm.
3.-5. omgang: Hekle 1 fm i hver
fm.
6. omgang: Hekle *2 fm, 2 fm i
neste fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 12 fm.
7. omgang: Hekle *2 fm, 2 fm i
neste fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 16 fm.
8.-9. omgang: Hekle 1 fm i hver
fm.
Klipp av tråden.
Montering:
Ha fyll i delene.
Hekle hatt og stilk sammen med
rustrød slik:
Hekle 1 omgang fm, der nålen
stikkes gjennom 1 fm fra stilken og
1 fm fra hatten.
Hekle ytterligere 1 omgang fm.
Klipp av tråden.
Sy 6-7 franske knuter med natur
på
hatten,
se
illustrasjon
snømann.

Nr 6 C og D

Sopp

Ugle

Garnmengde:
Natur 1012: 50 gram
Rustrød 4228: 50 gram

Størrelse:
(liten) stor

Hatt:
Legg opp 2 lm med rustrød, med
heklenål nr 3.
1. omgang: Hekle 9 fm i 2. lm fra
nålen.
2. omgang: Hekle *2 fm, 2 fm i
neste fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 12 fm.

Garnmengde:
Mørk beigemelert 2652: 50 gram
Natur 1012: 50 gram, eller rester
Svart 1099: 50 gram, eller rester
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Kropp:
Strikkes nedenfra og opp.
Legg opp (16) 16 masker med
(mørk
beigemelert
på
strømpepinne nr 2½) dobbel
beigemelert på strømpepinne nr 4.
Strikk 3 pinner glattstrikk frem og
tilbake (1. pinne = vrangsiden).
Strikk *3 rett, 2 rett i samme
maske*, gjenta fra *-* = 20 m.
Strikk 15 pinner glattstrikk.
Klipp av tråden og trekk den
gjennom maskene.
Sy sammen nede og sidene.
Ha i fyll.
Stram til øverst og fest tråden
godt.
Øre:
Legg opp (5) 5 m med (mørk
beigemelert på strømpepinne nr
2½) dobbel beigemelert på
strømpepinne nr 4.
Strikk 1 pinne rett, ikke vend
arbeidet, *sett maskene over på
venstre pinne og strikk maskene
rett*, gjenta fra *-* i alt 3 ganger.
Klipp av tråden og trekk den
gjennom maskene, stram til og
fest godt.
Strikk et øre til på samme måte.
Sy på ørene.
Øyne:
Legg opp (2) 2 lm med (natur med
heklenål 2½ mm) dobbel natur
med heklenål 4 mm.
Hekle 6 fm i den 2. lm fra nålen.
Ta sammen til en ring med 1 kjm.
Klipp av tråden.
Hekle et øye til på samme måte.
Sy øynene på uglen.
Sy en fransk knute med svart i
midten av sirkelen, se illustrasjon
snømann.
Broder nebb med svart, som en
trekant.
Antall:
5 stk i enkel tråd
5 stk i dobbel tråd

Nr 6E
Snømann
Garnmengde:
Natur 1012: 50 gram
Rustrød 4228: 50 gram
Cerise 4627: 50 gram
Støvet petrol 7212: 50 gram
Neon oransje 3408: 50 gram, eller
rester
Mørk beigemelert 2652: 50 gram
eller rester
Hode:
Legg opp 6 lm med natur, med
heklenål nr 3, og ta sammen med
1 kjm
1. omgang: Hekle 12 fm i ringen.
2. omgang: Hekle *1 fm, 2 fm i
neste fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 18 fm.
3.-8. omgang: Hekle 1 fm i hver
fm.
9. omgang: Hekle *1 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 12 fm.
Ha i fyll.
10. omgang: Hekle 2 fm sammen
omgangen rundt = 6 fm.
Klipp av tråden.
Stram til.

Skjerf:
Legg opp 4 masker med
rustrød/cerise på strømpepinne nr
3, og strikk 15 cm rett frem og
tilbake.
Fell av.
Lue:
Legg opp 22 masker med støvet
petrol/rustrød på strømpepinne nr
3 og strikk 2 pinner vrangbord
frem og tilbake, 1 rett, 1 vrang.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler
3 cm.
Strikk 2 masker sammen pinnen ut
= 11 masker.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom maskene og stram til.
Sy luen sammen.
Sy en rustrød/cerise dusk i toppen.
Montering:
Sy hode og kropp sammen.
Nese: Legg opp 4 lm med neon
oransje.
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
mørk beigemelert.
Antall:
3 snømenn med støvet petrol lue,
og rustrødt skjerf og dusk.
3 stk snømenn med rustrød lue,
og cerise skjerf og dusk.

Kropp:
Legg opp 6 lm med natur, med
heklenål nr 3, ta sammen med 1
kjm.
1. omgang: Hekle 12 fm i ringen.
2. omgang: Hekle *1 fm, 2 fm i
neste fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 18 fm,
3. omgang: Hekle 1 fm i hver fm.
4. omgang: Hekle *2 fm i neste
fm, 2 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 fm.
5.-9. omgang: Hekle 1 fm i hver
fm.
10. omgang: Hekle *2 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 18 fm
11. omgang: Hekle 1 fm i hver fm.
Ha i fyll.
12. omgang: Hekle *1 fm, 2 fm
sammen, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 12 fm.
Klipp av tråden.
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Nr 6F
Juletre
Garnmengde:
Grønn 8274: 50 gram

Legg opp 20 lm med grønn med
heklenål nr 3.
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: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen og slutten av raden =
17 fm.
3. rad: Hekle 1 fm i hver fm = 17
fm.
4. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen og slutten av raden =
15 fm.
5. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen og slutten av raden =
13 fm.
6. rad: Hekle 1 fm i hver fm.
7.-8. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen og slutten av hver
rad = 9 fm.
9. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen og slutten av raden =
7 fm, slutt raden med 4 lm. Vend
med ytterligere 1 lm.
10. rad: Hekle 1 fm i hver av de
nye 4 lm, 1 fm i hver fm = 11 fm,
slutt raden med 4 lm. Vend
ytterligere med 1 lm.
11. rad: Hekle 1 fm i hver av de
nye 4 lm, 1 fm i hver fm = 15 fm.
12. rad: Hekle 1 fm i hver fm.
13.-14. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen og slutten av hver
rad = 11 fm.
15. rad: Hekle 1 fm i hver fm.
16.-17. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen og slutten av hver
rad = 7 fm.
18. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen og slutten av raden =
5 fm, slutt raden med 3 lm. Vend
med ytterligere 1 lm.
19. rad: Hekle 1 fm i hver av de
nye 3 lm, 1 fm i hver fm = 8 fm,
slutt raden med 3 lm. Vend
ytterligere med 1 lm.
20. rad: Hekle 1 fm i hver av de
nye 3 lm, 1 fm i hver fm = 11 fm.
21. rad: Hekle 1 fm i hver fm.

22.-24. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen og slutten av hver
rad = 5 fm.
25. rad: Hekle 2 fm sammen
raden ut.
Klipp av tråden.
Hekle et juletre til på samme måte.
Montering:
Hekle delene sammen med fm.
Ha i fyll før delene hekles helt
sammen.

Nr 7
Heklet brevpost hjerte i
4 farger/ensfarget
Design Sandnes Garn: Liv Stangeland

Størrelse:
Ca 30x35 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Korall 4207: 50 gram
Syrin 5024: 50 gram
Cerise 4627: 50 gram
Rød 4120: 100 gram
Ensfarget:
Natur 1012: 150 gram
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 9
Heklefasthet:
9 st med dobbelt garn og heklenål
nr 9 = 10 cm
Puffmaske:
*Kast på nålen, stikk nålen i lmringen, dra opp løkken*, gjenta fra
*-* i alt 2 ganger, kast på nålen,
dra løkken gjennom alle 5 løkkene
på nålen.

Hekle 6 lm med korall/natur og
dobbelt garn, og ta sammen til en
ring med 1 kjm.
(Det
i
natur
hekles
uten
fargeskifte.)

1. omgang: Hekle 3 lm, 1 hst (=
første puffmaske), 1 lm, *1
puffmaske i ringen, 1 lm*, gjenta
fra *-* i alt 12 ganger, ta sammen
med 1 kjm i toppen av den første
puffmasken.
2. omgang: Hekle kjm til neste lmbue. Skift til syrin og hekle 3 lm, 1
st i lm-buen, 1 lm, *2 st i neste lmbue, 1 lm*, gjenta fra *-* i alt 12
ganger, fest tråden med 1 kjm i 3.
lm.
3. omgang: Hekle kjm til neste lmbue. Skift til cerise og hekle 3 lm, 2
st i lm-buen, 1 lm, *3 st i neste lmbue, 1 lm*, gjenta fra *-* i alt 12
ganger fest tråden med 1 kjm i 3.
lm.
4. omgang: Hekle kjm til neste lmbue. Skift til rød og hekle 1 kjm i
lm-buen, 3 lm, (3 dbst, 2 lm, 3
dbst) i neste lm-bue, 1 lm, 3 dbst i
neste lm-bue, 1 lm, *3 st i neste
lm-bue, 1 lm*, gjenta fra *-* i alt 3
ganger, (3 dbst, 2 lm, 3 dbst) i
neste lm-bue, 1 lm, *3 st i neste
lm-bue, 1 lm*, gjenta fra *-* i alt 3
ganger, 3 dbst i neste lm-bue, 1
lm, (3 dbst, 2 lm, 3 dbst) i neste
lm-bue, 3 lm, ta sammen med 1
kjm i kjm i lm-buen.
5. omgang: Hekle 6 lm, hopp over
(1 lm-bue, 3 dbst), (3 st, 3 dbst) i
neste lm-bue, 1 lm, 6 trippel st i
neste lm-bue, 1 lm, 3 dbst i neste
lm-bue, 1 lm, *3 st i neste lm-bue,
1 lm*, gjenta fra *-* i alt 3 ganger,
(3 dbst, 2 lm, 3 dbst) i neste lmbue, 1 lm, *3 st i neste lm-bue, 1
lm*, gjenta fra *-* i alt 3 ganger, 3
dbst i neste lm-bue, 1 lm, 6 trippel
st i neste lm-bue, 1 lm, (3 dbst, 3
st) i neste lm-bue, 6 lm, hopp over
(3 dbst, 1 lm-bue), 1 kjm i kjm.
Hekle et hjerte til på samme måte.
Montering:
Legg hjertene med vrangside mot
vrangside og hekle hjertene
sammen med rød slik: Begynn i
begynnelsen av de 6 trippel st i
den ene siden. Hekle i bakerste
maskelenke
gjennom
begge
hjertene, 1 kjm i hver maske, slutt i
siste trippel st i andre siden. Klipp
av garnet.
Fest den røde tråden med 1 kjm
midt i det ene hjerte og hekle ca
30 lm til hank, fest hanken midt i
det andre hjerte.
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Nr 8
Juletre girlander
Design Sandnes Garn: Åsa Christiansen

Størrelse:
Juletre: ca 12 x 7 cm
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Rosa 4627: 50 gram
Mint 7513: 50 gram
Støvet grønn 7243: 50 gram
Støvet petrol 7212: 50 gram
Cerise 4308: 50 gram
Mørk beigemelert 3151: 50 gram
Natur 1012: 50 gram
Veiledende pinner:
Strømpepinne nr 3½
Strikkefasthet:
22 masker glattstrikk på pinne nr
3½ = 10 cm
Stripemønster:
Strikk vekselvis 2 omganger med
hver farge.
Juletre:
Legg
opp
36 masker
på
strømpepinne nr 3½ og strikk 3
omganger glattstrikk rundt.
Strikk en omgang glattstrikk
samtidig som det felles slik: *Ta 1
maske løs av, 1 rett, trekk den
løse masken over, 14 rett, 2 rett
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt.
Gjenta fellingene hver 4. omg med
2
masker
mindre
mellom
fellingene, til det gjenstår 4
masker.
La det gjenstå litt av tråden til
montering.
Fell av.
Her er det strikket:
Stripete natur/ støvet grønn 3 stk
Støvet petrol 3 stk
Cerise 3 stk
Rosa 3 stk
Mint 3 stk
Støvet grønn 3 stk

Stamme:
Legg
opp
10 masker
på
strømpepinne nr 3½ og strikk ca
2½ cm glattstrikk rundt.
Fell av.
Her er det strikket: 18 stammer
med mørk beigemelert.

Heklefasthet:
12 fm med FRITIDSGARN med
heklenål nr 6 = 10 cm
9 fm med dobbel FRITIDSGARN
med heklenål nr 9 = 10 cm
6 fm med trippel FRITIDSGARN
med heklenål nr 12 = 10 cm

Montering:
Sy stammene til trærne og sy
sammen bunnen.
Lag en liten hempe i toppen.
Tvinn en snor til oppheng.

Magisk sirkel:
Surr garnet rundt pekefinger og
langefinger 1 gang slik at det blir
en løkke. Hent tråden gjennom
løkken og lag 1 lm

Nr 9
Fluesopp
Design Sandnes Garn: Anita Brathetland

Størrelse:
Høyde: ca 13 cm i FRITIDSGARN
Høyde: ca 20 cm i dobbel
FRITIDSGARN
Høyde: ca 30 cm i trippel
FRITIDSGARN
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Sopp 13 cm:
FRITIDSGARN
Natur 1012: 50 gram
Dyp rød 4219: 50 gram
Sopp 20 cm:
FRITIDSGARN
Natur 1012: 100 gram
Dyp rød 4219: 50 gram
Sopp 30 cm:
FRITIDSGARN
Natur 1012: 150 gram
Dyp rød 4219: 100 gram
Tilbehør:
Fyllvatt
Ris
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3, 6, 9 eller 12

2 fm sammen:
Hekle 1 fm, men stopp når det er 2
løkker på nålen, hekle 1 fm i neste
fm, men stopp når det er 3 løkker
på nålen, ta et kast, og trekk
tråden gjennom alle 3 løkkene
samtidig
Stilk:
1. omgang: Hekle 8 fm med natur
om en magisk sirkel, ta sammen
med 1 kjm.
2. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 12 fm.
3. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 18 fm.
4. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 27 fm.
5. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 2 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 36 fm.
6-8. omgang: Hekle 1 fm i hver fm
= 36 fm.
9. omgang: Hekle *4 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 30 fm.
10-11. omgang: Hekle 1 fm i hver
fm = 30 fm.
12. omgang: Hekle *3 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 fm.
13-14. omgang: Hekle 1 fm i hver
fm = 24 fm.
15. omgang: Hekle * 2 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 18 fm.
16-19. omgang: Hekle 1 fm i hver
fm = 18 fm.
20. omgang: 3 lm (= 1 st), 1 st i
samme fm, *2 st i neste fm*,
gjenta fra *-* omgangen rundt,
slutt med 1 kjm i 3. lm = 36 st.
Klipp av tråden.
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Hatt:
1. omgang: Hekle 6 fm med
rustrød/ dyp rød om en magisk
sirkel, ta sammen med 1 kjm.
2. omgang: Hekle 2 fm i hver fm
omgangen rundt = 12 fm.
3. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 18 fm.
4. omgang: Hekle * 2 fm i første
fm, 2 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 fm.
5. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 3 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 30 fm.
6. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 4 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 36 fm.
7. omgang: Hekle 1 fm i hver fm =
36 fm.
8. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 5 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 42 fm.
9-11. omgang: Hekle 1 fm i hver
fm = 42 fm.
1 lm, vend og hekle siste omgang
fra vrangsiden.
12. omgang: Hekle *5 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 36 fm. Ta sammen med 1
kjm.
Klipp av tråden
Montering:
Broder små prikker i natur på
hatten.
Fyll vatt eller ris i stilken.
Sy stilken til hatten med skjulte
sting.
Husk å fylle hatten med vatt før de
siste stingene sys.

Nr 10
Kleshenger
til adventskalender
Design Sandnes Garn: Anette Hellstrøm Olsen

Størrelse:
Kleshenger, ca 44 cm
Vi har brukt BUMERANG fra Ikea
Garn:
TOVE (100 % norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)

Garnmengde:
Sjøgrønn 7024: 50 gram
Lys blå 5930: 50 gram

Nr 11

Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3

Design Sandnes Garn: Liv Stangeland

Strikkefasthet:
22 fm med heklenål nr 3 = 10 cm
Stripemønster:
6 omganger sjøgrønn rundt, hekle
frem og tilbake slik:
1 rad sjøgrønn, 3 rader lys blå,
1 rad sjøgrønn, 1 rad lys blå,
4 rader sjøgrønn, 2 rader lys blå,
4 rader sjøgrønn, 5 rader lys blå,
2 rader sjøgrønn, 1 rad lys blå,
4 rader sjøgrønn, 5 rader lys blå,
2 rader sjøgrønn, 2 rader lys blå,
5 rader sjøgrønn, 3 rader lys blå,
2 rader sjøgrønn

Legg opp 4 lm med sjøgrønn på
heklenål nr 3, og ta sammen til en
ring med 1 kjm.
Hekle 6 fm i ringen.
Hekle stripemønster slik:
Hekle fm rundt, samtidig som det
økes 2 fm jevnt fordelt på hver
omgang til i alt 16 fm.
Fortsett frem og tilbake med 1 fm i
hver fm, til det er heklet 34 rader.
Vend hver rad med 1 lm.
Videre økes 2 fm midt på hver rad
til i alt 26 fm.
Fortsett ytterligere 8 rader med 1
fm i hver fm.
Klipp av tråden.
Hekle en del til på samme måte.
Ta trekket på kleshengeren, og sy
sammen under og på midten,
mens det strekkes.
Trekk til ”stolpe”:
Legg opp 4 lm med heklenål nr 3,
og hekle 1 fm i hver lm. Hekle frem
og tilbake, samtidig øk 1 fm i hver
side i alt 2 ganger = 8 fm.
Vend hver rad med 1 lm.
Hekle til arbeidet måler 35 cm.
Fell 1 fm i hver side i alt 2 ganger
= 4 fm.
Klipp av tråden.
Ta trekket rundt stolpen og sy
sammen.

Julestrømpe
Mål:
Ca 40 + 20 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Rød 4219/Støva Petrol 7212: 100
gram
Natur 1012: 50 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr
5½
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm
Legg opp 52 masker med rød/
støvet petrol på rundpinne nr 5½,
og strikk 7 cm vrangbord rundt 1
rett, 1 vrang. Strikk 1 omgang
glattstrikk, samtidig som maske
tallet reguleres til 48 masker.
Strikk diagram A, og arbeidet
måler ca 38 cm.
Hæl:
Strikk hæl over omgangens første
og siste 12 masker. Strikk
glattstrikk frem og tilbake med
rød/støvet petrol. Strikk til det
gjenstår 1 maske i den ene siden,
vend og strikk til det gjenstår 1
maske i den andre siden. Vend og
strikk 1 maske mindre i hver side
for hver pinne, samtidig som
første maske tas løs av vrang,
henholdsvis rett så det dannes en
kjedemaske. Fortsett på denne
måte til det gjenstår 8 masker midt
på. Nå er hælen halvferdig.
Vend og strikk 1 maske mer for
hver pinne. For at det ikke skal bli
hull i arbeidet, tas tråden mellom
siste maske og neste maske opp,
og strikkes sammen med neste
maske. Fortsett på samme måte til
alle 24 maskene er strikket.
Strikk 1 omgang over alle
maskene, omgangen begynner
midt bak.
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Strikk diagram B.
Strikk 3 omg med rød/støvet
petrol.
Tå-felling:
Sett ett merke i hver side.
Fell for tå slik: *Strikk til 3 masker
før merket, strikk 2 masker vridd
rett sammen, 2 rett, 2 masker rett
sammen*, gjenta fra *-*. Fell
annenhver omgang 2 ganger, og
videre hver omgang til 8 masker
gjenstår.
Trekk tråden gjennom maskene og
fest tråden godt.
Tvinn en snor, ca 150 cm ferdig
tvunnet av dobbelt rød/støvet
petol. Lag 2 dusker, diameter 6 cm
med rød/natur. Fest 1 dusk i hver
ende på snoren.
Fest snoren ved å trekke den
gjennom en maske bak og øverst
på strømpen. Lag en løkke til å
henge strømpen i og knytt en
sløyfe.

Nr 12
Banner
Design Sandnes Garn: Olaug Beate Bjelland

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Hvit 1001: 100 gram
Rød 4109: 50 gram
Veiledende pinner:
Pinne nr 4
Strikkefasthet:
22 masker glattstrikk på pinne nr 4
= 10 cm

Legg opp 23 masker med hvit på
pinne nr 4, og strikk 3 pinner rett
frem og tilbake = 2 riller (første
pinne = vrangsiden).
Strikk
glattstrikk
innenfor
2
kantmasker i hver side til arbeidet
måler ca 12 cm, strikk siste pinne
fra rettsiden.
Strikk 1 pinne rett fra vrangsiden,
samtidig som det økes 1 maske =
24 masker.
Strikk hullbord slik:
*1 kast, 2 rett sammen*, gjenta fra
*-* pinnet ut.
Strikk ytterligere 1 pinne rett.
Fell av med rette masker.
Strikk i alt 6 lapper.
Montering:
Broder en bokstav midt i hver rute
med maskesting etter diagram.
Tvinn en lang snor med dobbel
tråd i hvit, og trekk snoren
gjennom hullborden i hver lapp,
med litt mellomrom mellom hver
lapp, se foto.

De 2 første og 2 siste maskene
er kantmasker som strikkes hele
tiden rett

Nr 13
Tallerkendempere
Design Sandnes Garn: Liv Stangeland

Størrelse:
Ca 20x25 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Hvit 1012: 150 gram
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 6
Heklefasthet:
13 st med heklenål nr 6 = 10 cm
Puffmaske:
*Kast på nålen, stikk nålen i lmringen, dra opp løkken*, gjenta fra
*-* i alt 2 ganger, kast på nålen,
dra løkken gjennom alle 5 løkkene
på nålen.

Hekle 6 lm med natur og ta
sammen til en ring med 1 kjm.
1. omgang: Hekle 3 lm, 1 hst (=
første puffmaske), 1 lm, *1
puffmaske i ringen, 1 lm*, gjenta
fra *-* i alt 12 ganger, ta sammen
med 1 kjm i toppen av den første
puffmasken.
2. omgang: Hekle kjm til neste lmbue, hekle 3 lm, 1 st i lm-buen, 1
lm, *2 st i neste lm-bue, 1 lm*,
gjenta fra *-* i alt 12 ganger, fest
tråden med 1 kjm i 3. lm.
3. omgang: Hekle kjm til neste lmbue, hekle 3 lm, 2 st i lm-buen, 1
lm, *3 st i neste lm-bue, 1 lm*,
gjenta fra *-* i alt 12 ganger fest
tråden med 1 kjm i 3. lm.
4. omgang: Hekle kjm til neste lmbue, hekle 1 kjm i lm-buen, 3 lm, (3
dbst, 2 lm, 3 dbst) i neste lm-bue, 1
lm, 3 dbst i neste lm-bue, 1 lm, *3 st
i neste lm-bue, 1 lm*, gjenta fra *-* i
alt 3 ganger, (3 dbst, 2 lm, 3 dbst) i
neste lm-bue, 1 lm, *3 st i neste lmbue, 1 lm*, gjenta fra *-* i alt 3
ganger, 3 dbst i neste lm-bue, 1 lm,
(3 dbst, 2 lm, 3 dbst) i neste lm-bue,
3 lm, ta sammen med 1 kjm i kjm i
lm-buen.
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5. omgang: Hekle 6 lm, hopp over
(1 lm-bue, 3 dbst), (3 st, 3 dbst) i
neste lm-bue, 1 lm, 6 trippel st i
neste lm-bue, 1 lm, 3 dbst i neste
lm-bue, 1 lm, *3 st i neste lm-bue,
1 lm*, gjenta fra *-* i alt 3 ganger,
(3 dbst, 2 lm, 3 dbst) i neste lmbue, 1 lm, *3 st i neste lm-bue, 1
lm*, gjenta fra *-* i alt 3 ganger, 3
dbst i neste lm-bue, 1 lm, 6 trippel
st i neste lm-bue, 1 lm, (3 dbst, 3
st) i neste lm-bue, 6 lm, hopp over
(3 dbst, 1 lm-bue), 1 kjm i kjm.
Hekle 6 stk hjerte til på samme
måte.

Nr 14
Hvit stjerne girlander
Design Sandnes Garn: Anita Brathetland

Girlanders mål:
Lengde ca 400 cm
Garn:
TOVE (100% norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: 100 gram

2. omgang: 1 kjm i første lm-bue,
3 lm, hekle 1 st, men stopp når det
er 2 løkker på nålen, hekle 1 st,
men stopp når det er 3 løkker på
nålen, ta et kast, og trekk tråden
gjennom alle 3 løkkene samtidig, 5
lm, *3 st sammen, 5 lm*, gjenta
fra *-* i hver lm-bue, ta sammen
med 1 kjm.
3. omgang: 1 kjm i første lm-bue,
*1 fm, 1 hst, 1 st, 1 dbst, 2 lm, 1
dbst, 1 st, 1 hst, 1 fm i samme lmbue*, gjenta fra *-* i hver lm-bue,
ta sammen med 1 kjm.
Klipp av tråden og fest den godt.
Hekle 23 stjerner til på samme
måte.
Montering:
Hekle 35 lm, hekle 1 fm i toppen
av første stjerne, *hekle 35 lm,
hekle 1 fm i toppen av neste
stjerne*, gjenta fra *-* til alle
stjernene henger sammen.

Nr 15
Stjerne girlander med
forskjellige stjerner
Design Sandnes Garn: Anita Brathetland

Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3

Girlanders mål:
Lengde ca 130 cm

Heklefasthet:
22 fm med heklenål nr 3 = 10 cm

Garn:
TOVE (100% norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)

3 st sammen:
Hekle 1 st, men stopp når det er 2
løkker på nålen, hekle 1 st, men
stopp når det er 3 løkker på nålen,
hekle 1 st, men stopp når det er 4
løkker på nålen, ta et kast, og
trekk tråden gjennom alle 4
løkkene samtidig
Hekle 6 lm, og ta sammen med 1
kjm.
1. omgang: Hekle 2 lm, hekle 1 st,
men stopp når det er 2 løkker på
nålen, hekle 1 st, men stopp når
det er 3 løkker på nålen, ta et kast,
og trekk tråden gjennom alle 3
løkkene samtidig, 3 lm, *3 st
sammen, 3 lm*, gjenta fra *-* i alt
5 ganger, ta sammen med 1 kjm.

Garnmengde:
Støvet petrol 7212: 50 gram
Mørk sjøgrønn 6526: 50 gram
Maisgul 2015: 50 gram
Pudder 3511: 50 gram
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3
Heklefasthet:
22 fm med heklenål nr 3 = 10 cm
3 st sammen:
Hekle 1 st, men stopp når det er 2
løkker på nålen, hekle 1 st, men
stopp når det er 3 løkker på nålen,
hekle 1 st, men stopp når det er 4
løkker på nålen, ta et kast, og
trekk tråden gjennom alle 4
løkkene samtidig.
14

Stjerne 1:
Hekle 6 lm, og ta sammen med 1
kjm.
1. omgang: Hekle 2 lm, hekle 1 st,
men stopp når det er 2 løkker på
nålen, hekle 1 st, men stopp når
det er 3 løkker på nålen, ta et kast,
og trekk tråden gjennom alle 3
løkkene samtidig, 3 lm, *3 st
sammen, 3 lm*, gjenta fra *-* i alt
5 ganger, ta sammen med 1 kjm.
2. omgang: 1 kjm i første lm-bue,
3 lm, hekle 1 st, men stopp når det
er 2 løkker på nålen, hekle 1 st,
men stopp når det er 3 løkker på
nålen, ta et kast, og trekk tråden
gjennom alle 3 løkkene samtidig, 5
lm, *3 st sammen, 5 lm*, gjenta
fra *-* i hver lm-bue, ta sammen
med 1 kjm.
3. omgang: 1 kjm i første lm-bue,
*1 fm, 1 hst, 1 st, 1 dbst, 2 lm, 1
dbst, 1 st, 1 hst, 1 fm i samme lmbue*, gjenta fra *-* i hver lm-bue,
ta sammen med 1 kjm.
Klipp av tråden og fest den godt.
Hekle 1 stjerne i hver farge.
Stjerne 2:
Hekle 5 lm, og ta sammen med 1
kjm.
1. omgang: Hekle 2 lm (= 1 st),
hekle 1 st, men stopp når det er 2
løkker på nålen, hekle 1 st, men
stopp når det er 3 løkker på nålen,
ta et kast, og trekk tråden gjennom
alle 3 løkkene samtidig, 3 lm, *3 st
sammen, 3 lm*, gjenta fra *-* i alt
5 ganger, ta sammen med 1 kjm.
2. omgang: 1 kjm i første lm-bue,
3 lm, 2 st, 2 lm, 3 st i samme lmbue, *3 st, 2 lm, 3 st i neste lmbue*, gjenta fra *-* i alt 5 ganger,
ta sammen med 1 kjm = 36 st.
3. omgang: 1 kjm i neste st, 3 lm,
1 st, (3 st, 2 lm, 3 st i lm-buen), 2
st, hopp over 2 st, *2 st, (3 st, 2 lm,
3 st i lm-buen), 2 st, hopp over 2
st*, gjenta fra *-* i alt 5 ganger, ta
sammen med 1 kjm = 60 st.
Klipp av tråden og fest den godt.
Hekle 1 stjerne i hver farge.
Montering:
Hekle 35 lm med pudder, hekle 1
fm i toppen av første stjerne,
*hekle 35 lm, hekle 1 fm i toppen
av neste stjerne*, gjenta fra *-* til
alle stjernene henger sammen.

Nr 16

Nr 17

Heklet snøkrystall

Tovet hjerte

Design Sandnes Garn: Anita Brathetland

Design Sandnes Garn: Anette Hellstrøm Olsen

Størrelse:
Diameter ca 14 cm og 33 cm

Størrelse:
Før toving: ca 14x12 cm
Etter toving: ca 10 x 8 cm

Garn:
TOVE (100 % norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: 50 gram
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3 og 9
Heklefasthet:
22 fm med heklenål nr 3 = 10 cm
9 fm med heklenål nr 9 = 10 cm
Snøkrystall:
Legg opp 8 lm og ta sammen til en
ring med 1 kjm.
1.omg: Hekle *6 lm, 1 kjm i 3. lm
fra nålen, 5 lm, 1 kjm i 5. lm fra
nålen, 7 lm, 1 kjm i 7. lm fra nålen,
9 lm, 1 kjm i 9. lm fra nålen, 7 lm,
1 kjm i 7. lm fra nålen og i
motsvarende 7 lm-bue, 5 lm, 1 kjm
i 5. lm fra nålen og i motsvarende
5 lm-bue, 3 lm, 1 kjm i 3. lm fra
nålen og i motsvarende 3 lm-bue,
1 kjm i hver av de neste 3 lm, 1 fm
i ringen, 6 lm, 1 kjm i 3. lm fra
nålen, 3 lm, 1 fm i ringen*. Gjenta
fra *-* i alt 6 ganger.
Klipp av tråden og fest den godt.

Garn:
TOVE (100 % norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: 50 gram
Tilbehør:
Fyllvatt
Veiledende pinner:
Pinne nr 3½
Strikkefasthet:
22 masker rillestrikk på pinne nr
3½ = 10 cm
Rillestrikk:
Alle maskene strikkes rett på alle
pinnene

Legg opp 7 masker på pinne nr
3½.
Strikk
rillestrikk
etter
diagram, øk og fell som diagram
viser.
Fell av.
Strikk et hjerte til på samme måte.

Stiving av snøkrystall:
Kok opp 1½ dl vann og 4½ dl
melis til det er gjennomsiktig.
Avkjøl litt.
Legg snøkrystallen i laken til den
er helt gjennomvåt.
Ta snøkrystallen ut av laken, rull
den inn i et håndkle, og klem ut
overflødig væske.
Strekk snøkrystallen og fest med
knappenåler for å gi riktig fasong,
la den tørke helt.
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Montering:
Sy delene sammen, men la det
gjenstå en 3 cm åpning i bunn.
Vreng hjertet.
Fyll hjertet med fyllvatt, og sy igjen
bunnen med usynlige sting.
Tov hjertet.

Slik tover du:
Vask plagget i maskin på 40
grader med vanlig vaskepulver
(ikke spesialpulver for hvitvask)
på et vanlig vaskeprogram.
Dersom plagget ønskes tovet
sterkere, vask igjen evt. øk
temperaturen!
Ta plagget ut av maskinen og
form det til mens det er vått. La
det tørke flatt.

Nr 18
Sløyfer
Design Sandnes Garn: Anette Hellstrøm Olsen

Størrelse:
Bredde ca (6 cm) 10 cm (13 cm i
dobbel TOVE)
Garn:
TOVE (100 % norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)

Strikk glattstrikk frem og tilbake til
arbeid måler 9 cm.
Fell av.
Legg båndet rundt midten av
sløyfen, og sy sammen midt bak til
en markert sløyfe.

Nr 19
Heklede stjerner
Design Sandnes Garn: Anita Brathetland

Garnmengde:
50 gram av valgt farge til alle
sløyfene.
Her brukt:
Natur 1012
Rød 4228

Garn:
TOVE (100% norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)

Veiledende pinner:
Pinne nr 3½ til enkel TOVE, pinne
nr 5 til dobbel TOVE

Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3

Strikkefasthet:
24 masker glattstrikk med enkel
TOVE på pinne nr 3½ = 10 cm
12 masker glattstrikk med dobbel
TOVE på pinne nr 5 = 10 cm

Legg opp (10) 15 masker med
enkel tråd på pinne nr 3½ (15)
masker med dobbel tråd på pinne
nr 5.
Strikk glattstrikk frem og tilbake
slik:
1. pinne (vrangsiden): Ta første
maske løs av pinnen med tråden
foran arbeidet, strikk vrang pinnen
ut.
2. pinne (rettsiden): Ta første
maske løs av pinnen med tråden
bak arbeidet, strikk rett pinnen ut.
Gjenta 1.-2. pinne til arbeidet
måler (12) 20 (26) cm.
Fell av.
Montering:
Sy sammen kortsidene (= midten
av sløyfen).
Sløyfe med enkel tråd:
Surr tråd stramt rundt midten av
sløyfen til en markert sløyfe.
Sløyfe med dobbel tråd:
Legg opp 5 masker med dobbel
tråd på pinne nr 5, til bånd på
midten.

3. omgang: 1 kjm i første lm-bue,
*1 fm, 1 hst, 1 st, 1 dbst, (5 lm, 1
kjm i 5. lm fra nålen, 7 lm, 1 kjm I
7. lm fra nålen, 5 lm, 1 kjm i 5. lm
fra nålen og i motsvarende 5 lmbue), 1 dbst, 1 st, 1 hst, 1 fm i
samme lm-bue*, gjenta fra *-* i
hver lm-bue, ta sammen med 1
kjm.
Klipp av tråden og fest den godt.

Garnmengde:
Natur 1012: 100 gram

Heklefasthet:
22 fm med heklenål nr 3 = 10 cm
3 st sammen:
Hekle 1 st, men stopp når det er 2
løkker på nålen, hekle 1 st, men
stopp når det er 3 løkker på nålen,
hekle 1 st, men stopp når det er 4
løkker på nålen, ta et kast, og
trekk tråden gjennom alle 4
løkkene samtidig

Stjerne A:
Hekle 6 lm, og ta sammen med 1
kjm.
1. omgang: Hekle 2 lm, hekle 1 st,
men stopp når det er 2 løkker på
nålen, hekle 1 st, men stopp når
det er 3 løkker på nålen, ta et kast,
og trekk tråden gjennom alle 3
løkkene samtidig, 3 lm, *3 st
sammen, 3 lm*, gjenta fra *-* i alt
5 ganger, ta sammen med 1 kjm.
2. omgang: 1 kjm i første lm-bue,
3 lm, hekle 1 st, men stopp når det
er 2 løkker på nålen, hekle 1 st,
men stopp når det er 3 løkker på
nålen, ta et kast, og trekk tråden
gjennom alle 3 løkkene samtidig, 5
lm, *3 st sammen, 5 lm*, gjenta
fra *-* i hver lm-bue, ta sammen
med 1 kjm.
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Stjerne B:
Hekle 6 lm, og ta sammen med 1
kjm.
1. omgang: Hekle 2 lm, hekle 1 st,
men stopp når det er 2 løkker på
nålen, hekle 1 st, men stopp når
det er 3 løkker på nålen, ta et kast,
og trekk tråden gjennom alle 3
løkkene samtidig, 3 lm, *3 st
sammen, 3 lm*, gjenta fra *-* i alt
5 ganger, ta sammen med 1 kjm.
2. omgang: 1 kjm i første lm-bue,
3 lm, hekle 1 st, men stopp når det
er 2 løkker på nålen, hekle 1 st,
men stopp når det er 3 løkker på
nålen, ta et kast, og trekk tråden
gjennom alle 3 løkkene samtidig, 5
lm, *3 st sammen, 5 lm*, gjenta
fra *-* i hver lm-bue, ta sammen
med 1 kjm.
3. omgang: 1 kjm i første lm-bue,
*1 fm, 1 hst, 1 st, 1 dbst, 2 lm, 1
dbst, 1 st, 1 hst, 1 fm i samme lmbue*, gjenta fra *-* i hver lm-bue,
ta sammen med 1 kjm.
Klipp av tråden og fest den godt.
Stjerne C:
Hekle 6 lm, og ta sammen med 1
kjm.
1. omgang: Hekle 2 lm, hekle 1 st,
men stopp når det er 2 løkker på
nålen, hekle 1 st, men stopp når
det er 3 løkker på nålen, ta et kast,
og trekk tråden gjennom alle 3
løkkene samtidig, 3 lm, *3 st
sammen, 3 lm*, gjenta fra *-* i alt
4 ganger, ta sammen med 1 kjm.
2. omgang: 1 kjm i første lm-bue,
*6 lm, 1 fm i 2. lm fra nålen, 1 hst i
neste lm, 1 st i neste lm, 1 dbst i
neste lm, 1 dbst i neste lm, 1 kjm i
neste lm-bue*, gjenta fra *-* i hver
lm-bue, ta sammen med en kjm.
Klipp av tråden og fest den godt.

Nr 20A

Nr 20B

Hjerte girlander

Heklet tøfler

Design Sandnes Garn: Anita Brathetland

Design Sandnes Garn: Anita Brathetland

Montering:
Sy tøffelen sammen i hælen.
Toves i vaskemaskin, se side 15.
Strekk og form tøflene mens de
ennå er fuktige.

Girlanders mål:
Lengde ca 270 cm

Størrelse:
4-6 år

Nr 21

Garn:
TOVE (100 % norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)

Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)

Garnmendge:
Natur 1012: 50 gram

Garnmengde:
Sjøgrønn 7024: 50 gram

Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3

Veiledende heklenål:
Heklenål nr 7

Heklefasthet:
22 fm med heklenål nr 3 = 10 cm

Heklefasthet:
10 fm med heklenål nr 7 = 10 cm

Hjerte:
Legg opp 6 lm og ta sm til en ring
med 1 kjm
1. omgang: Hekle 4 lm, 2 trippel
st, 1 dbst, 2 st, 1 hst, 1 st, 1 dbst,
1 st, 1 hst, 2 st, 1 dbst, 2 trippel st i
ringen, 4 lm, ta sammen med 1
kjm.
Klipp av tråden og fest den godt.
Hekle 19 hjerter til på samme
måte.
Montering:
Hekle 35 lm, hekle 1 fm i toppen
av hjertet, *hekle 35 lm, hekle 1 fm
i neste hjerte*, gjenta fra *-* til alle
hjertene henger sammen.

Magisk sirkel:
Surr garnet rundt pekefinger og
langefinger 1 gang slik at det blir
en løkke. Hent tråden gjennom
løkken og lag 1 lm
2 fm sammen:
Hekle 1 fm, men stopp når det er 2
løkker på nålen, hekle 1 fm i neste
fm, men stopp når det er 3 løkker
på nålen, ta et kast, og trekk
tråden gjennom alle 3 løkkene
samtidig

Hekle 6 fm om en magisk sirkel, ta
sammen med 1 kjm. Hekle rundt i
spiral uten å avslutte omgangen.
Hekle 2 fm i hver fm omgangen
rundt = 12 fm
Hekle *2 fm i første fm, 1 fm i
neste fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 18 fm.
Hekle uten økning til arbeidet
måler 10 cm.
Vend og hekle 14 fm frem og
tilbake, vend hver rad med 1 lm.
Hekle på denne måten til arbeidet
måler 17 cm.
Hekle 4 fm, *2 fm sammen*, gjenta
fra *-* i alt 3 ganger, slutt med 4 fm
= 11 fm.
Hekle 3 fm, *2 fm sammen*, gjenta
fra *-* i alt 3 ganger, slutt med 2 fm
= 8 fm.
Klipp av tråden.
Hekle en tøffel til på samme måte
17

Adventskalender, votter
Design Sandnes Garn: Olaug Beate Bjelland

Garn:
TOVE (100 % norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: 100 gram
Rød 4120: 50 gram
Neon oransje 3408: 50 gram
Lilla 5226: 50 gram
Syrin 5024: 50 gram
Cerise 4627: 50 gram
Sjøgrønn 7024: 50 gram
Mørk sjøgrønn 6526: 50 gram
Støvet petrol 7212: 50 gram
Veiledende pinner:
Strømpepinne nr 3
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
22 masker glattstrikk på pinne nr 3
= 10 cm
Stripemønster 1:
Strikk vekselvis 4 omganger med
bunnfarge og 2 omganger med
mønsterfarge.
Stripemønster 2:
Strikk vekselvis 3 omganger med
hver farge.
Fargekombinasjon:
Vott nr 1, 9 og 17:
Strikk vrangbord med natur, strikk
stripemønster 1 med bunnfarge
rød og mønsterfarge neon oransje.
Broder tall med natur.
Vott nr 2, 10 og 18:
Strikk vrangbord med lilla, strikk
glattstrikk med syrin.
Broder tall med natur.

Vott nr 3, 11 og 19:
Strikk vrangbord med mørk
sjøgrønn, strikk stripemønster 2
med sjøgrønn og cerise.
Broder tall med mørk sjøgrønn.
Vott nr 4, 12 og 20:
Strikk vrangbord med natur, strikk
stripemønster 2 med støvet
petrol og natur.
Broder tall med neon oransje.
Vott nr 5, 13 og 21:
Strikk vrangbord med syrin, strikk
glattstrikk med mørk sjøgrønn.
Broder tall med natur.
Vott nr 6, 14 og 22:
Strikk vrangbord med lilla, strikk
stripemønster 1 med bunnfarge
sjøgrønn, mønsterfarge lilla.
Broder tall med natur.
Vott nr 7, 15 og 23:
Strikk vrangbord med rød, strikk
stripemønster 2 med cerise og
rød.
Broder tall med natur.
Vott nr 8, 16 og 24:
Strikk vrangbord med cerise, strikk
glattstrikk med støvet petrol.
Broder tall med sjøgrønn.

Basisoppskrift:
Legg
opp
40 masker
på
strømpepinne nr 3, og strikk 9 cm
vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Strikk 26 omganger glattstrikk (=
ca 8 cm).
Sett et merke rundt 2 masker i
hver side med 18 masker mellom
merkene.
Fell 2 masker i hver side ved å
strikke 2 rett sammen etter hvert
merke, og strikk 2 vridd rett
sammen før hvert merke = 4
masker felt.
Gjenta
fellingene
annenhver
omgang i alt 3 ganger, og videre
hver omgang i alt 4 ganger.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom
de
resterende
12
maskene, og fest den godt.
Montering:
Brett vr-borden inn og sy til.
Hekle løkke til oppheng i samme
farge som vrangborden slik:
Fest tråden med 1 kjm i den ene
siden, ca 5 cm nedenfor
oppleggskanten. Hekle 28 lm med
dobbel tråd, eller til ønsket lengde.
Fest tråden med 1 kjm i 1. lm.
Broder tall med maskesting (1-24)
midt på hver vott.
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Nr 22A
Heklet firkantet pute
Design Sandnes Garn: Liv Stangeland

Putens mål:
ca 40 x 40 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Maisgul 2015: 150 gram
Veiledende heklenål:
Heklenål 9 mm
Tilbehør:
1 fyllpute ca 40x40 cm
Heklefasthet:
9 st med heklenål nr 9 = 10 cm
1. st = 3 lm
Firkant:
Legg opp 4 lm, og ta sammen til
en ring med 1 kjm.
1. omgang: Hekle 5 lm (= 1. st + 2
lm) *3 st, 2 lm i ringen*, gjenta fra
*-* 2 ganger til, slutt med 2 st i
ringen, ta sammen med 1 kjm i 3.
lm, 1 kjm i neste lm.
2. omgang: Hekle 5 lm, (= 1. st +
2 lm) 2 st i lm-buen, *1 st i hver av
de neste 3 st, 2 st + 2 lm + 2 st i
lm buen*, gjenta fra *-* 2 ganger
til, 1 st i hver av de neste 3 st, 1 st
i kjm, ta sammen med 1 kjm i 3.
lm, 1 kjm i neste lm.
3. omgang: Hekle 5 lm, (= 1. st +
2 lm) 2 st i lm-buen, *1 st i hver av
de neste 7 st, 2 st + 2 lm + 2 st i
lm buen*, gjenta fra *-* 2 ganger
til, 1 st i hver av de neste 7 st, 1 st
i kjm, ta sammen med 1 kjm i 3.
lm, 1 kjm i neste lm.
4. omgang: Hekle 5 lm, (= 1. st +
2 lm) 2 st i lm-buen, *1 st i hver av
de neste 11 st, 2 st + 2 lm + 2 st i
lm buen*, gjenta fra *-* 2 ganger
til, 1 st i hver av de neste 11 st, 1
st i kjm, ta sammen med 1 kjm i 3.
lm, 1 kjm i neste lm.
Klipp av tråden.

Hekle 1 firkant til uten å klippe av
tråden. Hekle firkantene sammen i
den ene siden, 1 kjm gjennom
begge lag i bakerste maskelenke
raden ut.
Hekle i alt 8 like firkanter samtidig
som 2 firkanter hekles sammen =
4 rader a 2 firkanter.
Hekle 2 og 2 rader sammen = 4
firkanter.
Legg vrangsiden mot vrangside og
hekle de 2 delene sammen, men
la det være en åpning i den ene
siden på ca 20 cm til å stappe inni
fyllputen.

Nr 22B
Stor stjerne pute
Design Sandnes Garn: Anita Brathetland

Putens mål:
Diameter ca 62 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Pudder 3511: 250 gram
Tilbehør:
Ca 120 cm med stoff
Vatt
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 6
Heklefasthet:
12 st med heklenål nr 6 = 10 cm
3 st sammen:
Hekle 1 st, men stopp når det er 2
løkker på nålen, hekle 1 st, men
stopp når det er 3 løkker på nålen,
hekle 1 st, men stopp når det er 4
løkker på nålen, ta et kast, og
trekk tråden gjennom alle 4
løkkene samtidig

Hekle 5 lm, og ta sammen til en
ring med 1 kjm.

1. omgang: Hekle 2 lm (= 1. st),
hekle 1 st, men stopp når det er 2
løkker på nålen, hekle 1 st, men
stopp når det er 3 løkker på nålen,
ta et kast, og trekk tråden gjennom
alle 3 løkkene samtidig, 3 lm, *3 st
sammen, 3 lm*, gjenta fra *-* i alt
5 ganger, ta sammen med 1 kjm.
2. omgang: 1 kjm i første lm-bue,
3 lm, 2 st, 2 lm, 3 st i samme lmbue, *3 st, 2 lm, 3 st i neste lmbue*, gjenta fra *-* i alt 5 ganger,
ta sammen med 1 kjm = 36 st.
3. omgang: 1 kjm i neste st, 3 lm,
1 st, (2 st, 2 lm, 2 st i lm-buen), 2
st, hopp over 2 st, *2 st, (2 st, 2 lm,
2 st i lm-buen), 2 st, hopp over 2
st*, gjenta fra *-* i alt 5 ganger, ta
sammen med 1 kjm = 48 st.
4. omgang: 1 kjm i neste st, 3 lm,
2 st, (2 st, 2 lm, 2 st i lm-buen), 3
st, hopp over 2 st, *3 st, (2 st, 2 lm,
2 st i lm-buen), 3 st, hopp over 2
st*, gjenta fra *-* i alt 5 ganger, ta
sammen med 1 kjm = 60 st.
5. omgang: 1 kjm i neste st, 3 lm,
3 st, (3 st, 2 lm, 3 st i lm-buen), 4
st, hopp over 2 st, *4 st, (3 st, 2 lm,
3 st i lm-buen), 4 st, hopp over 2
st*, gjenta fra *-* i alt 5 ganger, ta
sammen med 1 kjm = 84 st
6. omgang: 1 kjm i neste st, 3 lm,
5 st, (3 st, 2 lm, 3 st i lm-buen), 6
st, hopp over 2 st, *6 st, (3 st, 2 lm,
3 st i lm-buen), 6 st, hopp over 2
st*, gjenta fra *-* i alt 5 ganger, ta
sammen med 1 kjm = 108 st
7. omgang: 1 kjm i neste st, 3 lm,
7 st, (2 st, 2 lm, 2 st i lm-buen), 8
st, hopp over 2 st, *8 st, (2 st, 2 lm,
2 st i lm-buen), 8 st, hopp over 2
st*, gjenta fra *-* i alt 5 ganger, ta
sammen med 1 kjm = 120 st.
8. omgang: 1 kjm i neste st, 3 lm,
8 st, (2 st, 2 lm, 2 st i lm-buen), 9
st, hopp over 2 st, *9 st, (2 st, 2 lm,
2 st i lm-buen), 9 st, hopp over 2
st*, gjenta fra *-* i alt 5 ganger, ta
sammen med 1 kjm = 132 st.
9. omgang: 1 kjm i neste st, 3 lm,
9 st, (3 st, 2 lm, 3 st i lm-buen), 10
st, hopp over 2 st, *10 st, (3 st, 2
lm, 3 st i lm-buen), 10 st, hopp
over 2 st*, gjenta fra *-* i alt 5
ganger, ta sammen med 1 kjm =
156 st.
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10. omgang: 1 kjm i neste st, 3
lm, 11 st, (3 st, 2 lm, 3 st i lmbuen), 12 st, hopp over 2 st, *12
st, (3 st, 2 lm, 3 st i lm-buen), 12
st, hopp over 2 st*, gjenta fra *-* i
alt 5 ganger, ta sammen med 1
kjm = 180 st
11. omgang: 1 kjm i neste st, 3
lm, 13 st, (2 st, 2 lm, 2 st i lmbuen), 14 st, hopp over 2 st, *14
st, (2 st, 2 lm, 2 st i lm-buen), 14
st, hopp over 2 st*, gjenta fra *-* i
alt 5 ganger, ta sammen med 1
kjm = 192 st.
12. omgang: 1 kjm i neste st, 3
lm, 14 st, (2 st, 2 lm, 2 st i lmbuen), 15 st, hopp over 2 st, *15
st, (2 st, 2 lm, 2 st i lm-buen), 15
st, hopp over 2 st*, gjenta fra *-* i
alt 5 ganger, ta sammen med 1
kjm = 204 st.
Klipp av tråden og fest den godt.
Hekle en stjerne til på samme
måte.
Montering:
Sy en fyllpute og fyll med vatt.
Legg stjernene mot hverandre
med rettsiden ut.
Hekle stjernene sammen med 1
fm i hver st, og 2 fm, 1 lm, 2 fm om
lm-buene, men la det være en
åpning til fyllputen som hekles
sammen til slutt.

Nr 22C
Stjerne pute
Design Sandnes Garn: Anita Brathetland

Putens mål:
Diameter ca 50 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: 200 gram
Tilbehør:
Ca 1 m stoff
Vatt
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 6
Heklefasthet:
12 st med heklenål nr 6 = 10 cm
3 st sammen:
Hekle 1 st, men stopp når det er 2
løkker på nålen, hekle 1 st, men
stopp når det er 3 løkker på nålen,
hekle 1 st, men stopp når det er 4
løkker på nålen, ta et kast, og
trekk tråden gjennom alle 4
løkkene samtidig

Hekle 5 lm, og ta sammen til en
ring med 1 kjm.
1. omgang: Hekle 2 lm (= 1 st),
hekle 1 st, men stopp når det er 2
løkker på nålen, hekle 1 st, men
stopp når det er 3 løkker på nålen,
ta et kast, og trekk tråden gjennom
alle 3 løkkene samtidig, 3 lm, *3 st
sammen, 3 lm*, gjenta fra *-* i alt
5 ganger, ta sammen med 1 kjm.
2. omgang: 1 kjm i første lm-bue,
3 lm, 2 st, 2 lm, 3 st i samme lmbue, *3 st, 2 lm, 3 st i neste lmbue*, gjenta fra *-* i alt 5 ganger,
ta sammen med 1 kjm = 36 st.
3. omgang: 1 kjm i neste st, 3 lm,
1 st, (2 st, 2 lm, 2 st i lm-buen), 2
st, hopp over 2 st, *2 st, (2 st, 2 lm,
2 st i lm-buen), 2 st, hopp over 2
st*, gjenta fra *-* i alt 5 ganger, ta
sammen med 1 kjm = 48 st.

4. omgang: 1 kjm i neste st, 3 lm,
2 st, (2 st, 2 lm, 2 st i lm-buen), 3
st, hopp over 2 st, *3 st, (2 st, 2 lm,
2 st i lm-buen), 3 st, hopp over 2
st*, gjenta fra *-* i alt 5 ganger, ta
sammen med 1 kjm = 60 st.
5. omgang: 1 kjm i neste st, 3 lm,
3 st, (3 st, 2 lm, 3 st i lm-buen), 4
st, hopp over 2 st, *4 st, (3 st, 2 lm,
3 st i lm-buen), 4 st, hopp over 2
st*, gjenta fra *-* i alt 5 ganger, ta
sammen med 1 kjm = 84 st
6. omgang: 1 kjm i neste st, 3 lm,
5 st, (3 st, 2 lm, 3 st i lm-buen), 6
st, hopp over 2 st, *6 st, (3 st, 2 lm,
3 st i lm-buen), 6 st, hopp over 2
st*, gjenta fra *-* i alt 5 ganger, ta
sammen med 1 kjm = 108 st
7. omgang: 1 kjm i neste st, 3 lm,
7 st, (2 st, 2 lm, 2 st i lm-buen), 8
st, hopp over 2 st, *8 st, (2 st, 2 lm,
2 st i lm-buen), 8 st, hopp over 2
st*, gjenta fra *-* i alt 5 ganger, ta
sammen med 1 kjm = 120 st.
8. omgang: 1 kjm i neste st, 3 lm,
8 st, (2 st, 2 lm, 2 st i lm-buen), 9
st, hopp over 2 st, *9 st, (2 st, 2 lm,
2 st i lm-buen), 9 st, hopp over 2
st*, gjenta fra *-* i alt 5 ganger, ta
sammen med 1 kjm = 132 st.
9. omgang: 1 kjm i neste st, 3 lm,
9 st, (3 st, 2 lm, 3 st i lm-buen), 10
st, hopp over 2 st, *10 st, (3 st, 2
lm, 3 st i lm-buen), 10 st, hopp
over 2 st*, gjenta fra *-* i alt 5
ganger, ta sammen med 1 kjm =
156 st.
Klipp av tråden og fest den godt.
Hekle en stjerne til på samme
måte.
Montering:
Sy en fyllpute og fyll med vatt.
Legg stjernene mot hverandre
med rettsiden ut.
Hekle stjernene sammen med 1
fm i hver st, og 2 fm, 1 lm, 2 fm om
lm-buene, men la det være en
åpning til fyllputen, som hekles
sammen til slutt.
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Nr 23
Juletrestjerne
Design Sandnes Garn: Anita Brathetland

Stjernens mål:
Diameter ca 20 cm
Garn:
TOVE (100% norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: 50 gram
Tilbehør:
Fyllvatt
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3
Heklefasthet:
22 fm med heklenål nr 3 = 10 cm
3 st sammen:
Hekle 1 st, men stopp når det er 2
løkker på nålen, hekle 1 st, men
stopp når det er 3 løkker på nålen,
hekle 1 st, men stopp når det er 4
løkker på nålen, ta et kast, og
trekk tråden gjennom alle 4
løkkene samtidig

Hekle 5 lm, og ta sammen til en
ring med 1 kjm.
1. omgang: Hekle 2 lm (= 1. st),
hekle 1 st, men stopp når det er 2
løkker på nålen, hekle 1 st til, men
stopp når det er 3 løkker på nålen,
ta et kast, og trekk tråden gjennom
alle 3 løkkene samtidig, 3 lm, *3
st sammen, 3 lm*, gjenta fra *-* i
alt 4 ganger, ta sammen med 1
kjm.
2. omgang: 1 kjm i første lm-bue,
1 lm, 1 hst, 1 st, 2 lm, 1 st, 1 hst, 1
fm i samme lm-bue, *(1 fm, 1 hst,
1 st, 2 lm, 1 st, 1 hst, 1 fm) i neste
lm-bue*, gjenta fra *-* i alt 4
ganger, ta sammen med 1 kjm.
3. omgang: 1 kjm i neste fm, 1 lm,
1 fm, (1 hst, 1 st, 1 dbst, 2 lm, 1
dbst, 1 st, 1 hst) i lm-buen, 2 fm,
hopp over 2 m, *2 fm, (1 hst 1, st,
1 dbst, 2 lm, 1 dbst, 1 st, 1 hst) i
lm-buen, 2 st, hopp over 2 m*,
gjenta fra *-* i alt 4 ganger, ta
sammen med 1 kjm.

4. omgang: 1 kjm i neste fm, 3 lm,
3 st, (3 st, 2 lm, 3 st) i lm-buen, 4
st, hopp over 2 m, *4 st, (3 st 2 lm,
3 st) i lm-buen, 4 st, hopp over 2
m*, gjenta fra *-* i alt 4 ganger, ta
sammen med 1 kjm.
5. omgang: 1 kjm i neste st, 3 lm,
5 st, (3 st, 2 lm, 3 st) i lm-buen, 6
st, hopp over 2 m, *6 st, (3 st, 2
lm, 3 st) i lm-buen, 6 st, hopp over
2 m*, gjenta fra *-* i alt 4 ganger.
6. omgang: 1 kjm i neste st, 3 lm,
7 st, (3 st, 2 lm, 3 st) i lm-buen, 8
st, hopp over 2 m, *8 st, (3 st, 2
lm, 3 st) i lm-buen, 8 st, hopp over
2 m*, gjenta fra *-* i alt 4 ganger.
7. omgang: 1 kjm i neste st, 1 lm,
3 fm, 3 hst, 3 st, (3 dbst, 2 lm, 3
dbst) i lm-buen, 3 st, 3 hst, 4 fm,
hopp over 2 m, *4 fm, 3 hst, 3 st,
(3 dbst, 2 lm, 3 dbst) i lm-buen, 3
st, 3 hst, 4 fm, hopp over 2 m*,
gjenta fra *-* i alt 4 ganger.
Klipp av tråden og fest den godt.
Hekle en stjerne til på samme
måte.

Nr 24
”Eva” genser
Design: Sandnes Garn

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 64 (69) 73 (77) 79
cm
Hel lengde: (38) 42 (45) 48 (52) 54
cm
Ermelengde: (24) 29 (33) 36 (38)
42 cm, eller ønsket lengde
Garn:
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
Garnalternativ:
SISU, MANDARIN PETIT, MINI
DUETT, ALPAKKA SILKE
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde

Montering:
Legg stjernene mot hverandre
med rettsiden ut.
Hekle stjernene sammen slik:
Hekle i bakerste maskeledd
gjennom begge stjernene, 1 kjm i
hver maske.
OBS! La det være et hull på ca 2
cm i bunnen av stjernen.
Klipp av tråden og fest den godt.
Fyll med litt vatt.
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Garnmengde:
Natur 1012: (200) 250 (250) 300
(300) 350 gram
Lys rosa 3911: (50) 50 (50) 50
(100) 100 gram
Bringebærrød 4327: (50) 50 (50)
50 (100) 100 gram
Plomme 4554: (50) 50 (50) 50
(100) 100 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2½
og 3
Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr 3
= 10 cm

Genseren strikkes ovenfra og ned

Nr 25

Legg opp (108) 116 (120) 124 (128)
132 masker med natur på rundpinne
nr 2½ og strikk (10) 11 (12) 14 (14)
16 cm vr-bord rundt 1 rett, 1 vrang.
Alle mål tas fra her.
Skift til rundpinne nr 3, strikk diagram
og øk som diagrammet viser = (246)
264 (282) 300 (324) 342 masker.
Fortsett med natur og strikk (0) 1 (3) 5
(8) 11 omgang glattstrikk.
Del arb slik: Sett et merke, strikk (71)
76 (83) 88 (94) 97 masker
(bakstykke), sett (52) 56 (58) 62 (68)
74 masker på en hjelpepinne til erme,
legg opp 10 nye masker, strikk (71)
76 (83) 88 (94) 97 masker (forstykke),
sett (52) 56 (58) 62 (68) 74 masker
på en hjelpepinne til erme, legg opp
10 nye masker.

Perlestrikket genser med
rundt bærestykke

For- og bakstykke:
= (162) 172 (186) 196 (208) 214
masker.
Fortsett med glattstrikk rundt til
arbeidet måler (34) 38 (40) 43 (46) 48
cm.
Skift til rundpinne nr 2½, og strikk (4)
4 (5) 5 (6) 6 cm vr-bord rundt 1 rett, 1
vrang.
Fell av med rett og vrang maske.
Ermer:
Ta maskene fra hjelpepinne over på
strømpepinne nr 3, og legg opp 10
nye masker midt under ermet med
natur = (62) 66 (68) 72 (78) 84
masker.
Sett et merke rundt 2 masker midt
under erme = merkemaske.
Strikk glattstrikk rundt, og fell 1 maske
på hver side av merkemasken ca
hver (2.) 2½. (2½.) 2½. (2.) 2. cm i alt
(9) 9 (10) 10 (13) 16 ganger = (44) 48
(48) 52 (52) 52 masker.
Strikk til erme måler (20) 25 (28) 31
(32) 36 cm, eller (4) 4 (5) 5 (6) 6 cm
før ønsket lengde.
Skift til strømpepinne nr 2½, og strikk
(4) 4 (5) 5 (6) 6 cm vrangbord rundt 1
rett, 1 vrang.
Fell av med rett og vrang maske.
Strikk det andre erme på samme
måte.
Montering:
Sy sammen under ermene.

Design Sandnes Garn: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (87) 93 (99) 105 (111)
117 cm
Hel lengde: (58) 59 (61) 63 (64) 65
cm
Ermelengde: (47) 47 (47) 48 (48)
48 cm, eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Koks 1088: (450) 500 (500) 550
(600) 650 gram
Natur 1012: (50) 50 (100) 100
(100) 100 gram
Støvet grønn 7243: 50 gram alle
størrelser
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
20 masker perlestrikk og 22
masker glattstrikk på pinne nr 3½
= 10 cm
Perlestrikk:
1. pinne: (= vrangsiden), strikk *1
rett, 1 vrang*, gjenta fra *-* pinnen
ut, slutt med 1 rett.
2. pinne: Strikk rett over vrang,
vrang over rett.
Gjenta 2. pinne.
Bakstykke:
Legg opp (107) 113 (121) 129
(135) 143 masker med koks på
rundpinne nr 3, og strikk 8 cm
vrangbord frem og tilbake slik:
(1. pinne = vrangsiden) *1 rett, 1
vrang*, gjenta fra *-*, slutt med 1
rett.
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Skift til rundpinne nr 3½, strikk 1
pinne rett fra rettsiden, samtidig
som det felles (18) 18 (20) 22 (22)
24 masker jevnt fordelt = (89) 95
(101) 107 (113) 119 masker.
Strikk perlestrikk til arbeidet
måler ca 41 cm, siste pinne fra
vrangsiden.
Fell 7 masker i begynnelsen og
slutten på neste pinne til ermehull.
Legg arbeidet til side, og strikk
forstykke.
Forstykke:
Legg opp og strikk som bakstykke.
Legg arbeidet til side, og strikk
ermer.
Ermer:
Legg opp (49) 51 (53) 55 (57) 59
masker med koks på rundpinne nr
3, og strikk 8 cm vrangbord frem og
tilbake som på for- og bakstykke.
Skift til rundpinne nr 3½. Strikk
perlestrikk, samtidig som når arb
måler 16 cm, økes det 1 maske i
hver side. Øk ved å strikke i fremre
og bakre maskeledd i første og siste
maske.
Gjenta økningene hver (8.) 8. (5.) 4.
(4.) 4. cm til i alt (57) 59 (65) 71 (73)
75 masker.
Strikk til erme måler (47) 47 (47) 48
(48) 48 cm, eller ønsket lengde,
siste pinne fra vrangsiden.
Fell 7 masker i begynnelsen og
slutten på neste pinne til ermehull.
Legg arbeidet til side, og strikk et
erme til på samme måte.
Bærestykke:
Strikk alle delene inn på samme
rundpinne nr 3½ med perlestrikk
og rettsiden ut, samtidig som det
strikkes 2 rett sammen i hver
sammenføyning til merkemaske =
(232) 248 (272) 296 (312) 328
masker.
Sett
et
merke
rundt
hver
merkemaske som strikkes hele
tiden rett.
Omg begynner ved en merkemaske
på bakstykke.
Strikk ytterligere 4 omganger
perlestrikk, fell til raglan på neste
omgang slik:
Strikk til 1 maske før hver
merkemaske, ta 2 masker rett løs
av, 1 rett, trekk de løse maskene
over = 8 masker felt.

Gjenta fellingene hver 5. omgang
ytterligere (0) 1 (2) 3 (4) 5 ganger
= (224) 232 (248) 264 (272) 280
masker. Strikk ytterligere (0) 0 (1)
1 (1) 0 omgang perlestrikk.
Strikk diagram, og fell som
diagrammet viser. Når diagrammet
er ferdig strikket gjenstår det (112)
116 (124) 132 (136) 140 masker.
Strikk 3 omganger vrang med
koks, samtidig som masketallet
reguleres til (108) 112 (116) 120
(124) 128 masker på første
omgang.
Skift til rundpinne nr 3, og strikk 3
cm vrangbord 1 rett, 1 vrang.
Fell løst av i vrangbord.
Montering:
Sy sammen i sidene og under
ermene i ett.

Nr 26

Nr 27

Nisselue

”Flipper” kofte

Design: Sandnes Garn

Design: Sandnes Garn

Størrelse:
(4-6) 8-10 (12) år

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år

Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)

Plaggets mål:
Overvidde: (63) 69 (72) 74 (77) 83
cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 55
cm
Ermelengde: (25) 28 (31) 34 (37)
40 cm, eller ønsket lengde

Garnmengde:
Rød 4120: 300
størrelser

gram

alle

Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 5½
Strikkefasthet:
15 masker glattstrikk på pinne nr
5½ = 10 cm

Legg opp (86) 90 (94) masker på
rundpinne nr 5½ og strikk 12 cm
glattstrikk rundt.
Strikk 1 omgang vrang til
brettekant, 6 cm glattstrikk.
Vreng arbeidet og fortsett med
glattstrikk
til
arbeidet
fra
oppleggskanten måler 22 cm.
Sett et merke rundt første maske
(= midt bak).
Fell slik: *Strikk merkemasken, 2
rett sammen, strikk glattstrikk til
det gjenstår 2 masker, ta 1 masker
løs av 1 rett, trekk den løse
masken over.
Strikk 3 omganger uten felling*.
Gjenta fra *-* til det gjenstår 4
masker.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom maskene, og fest den
godt.
Toves i vaskemaskin, se side 15.
Strekk og form luen i fasong.
Lag en lang løs dusk og sy fast i
toppen
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Garn:
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
Garnalternativ:
SISU, MANDARIN PETIT, MINI
DUETT, ALPAKKA SILKE
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Natur 1012: (100) 150 (150) 200
(200) 250 gram
Koks 1088: (100) 150 (150) 200
(200) 250 gram
Gråmelert 1042: (50) 50 (50) 50
(50) 100 gram
Gul 2112: 50 gram alle str
Tilbehør:
(5) 5 (6) 6 (7) 7 knapper
Hjelmtvedt K180708
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2½
og 3
Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr 3
= 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (177) 193 (201) 209
(217) 233 masker med koks på
rundpinne nr 2½.
Strikk (4) 4 (5) 5 (5) 6 cm
vrangbord frem og tilbake slik: (1.
pinne = vrangsiden) 1 kantmaske,
*1 vrang, 1 rett*, gjenta fra *-*, slutt
med 1 vrang, 1 kantmaske,
samtidig når vrangborden måler
2½ cm, strikkes det knapphull fra
rettsiden, høyre side jente/venstre
side gutt.
Knapphull: Fell 2 masker innenfor
3 masker, som legges opp igjen
på neste pinne.
Sett de 8 første og 8 siste
maskene på en hjelpepinne til
forkanter som skal strikkes til slutt
= (161) 177 (185) 193 (201) 217
masker.
Skift til rundpinne nr 3 og legg opp
5 nye masker på slutten av pinnen
(= oppklippsmasker).
OBS! Oppklippsmaskene er ikke
med i mønster og oppgitt
masketall.
Sett et merke rundt 1 maske i hver
side med (40) 44 (44) 48 (48) 52
masker til hvert forstykke, og (79)
87 (95) 95 (103) 111 masker til
bakstykke.
Strikk diagram til arbeid måler ca
(33) 37 (41) 45 (48) 49 cm. Fell de
midterste (19) 19 (21) 21 (23) 23
maskene på forstykke til hals,
inkludert oppklippsmaskene.
Strikk frem og tilbake, samtidig
som det felles i begynnelsen av
hver pinne mot hals 3,2,2,1,1
masker. Strikk til arb måler (38) 42
(46) 50 (54) 55 cm.
Fell de resterende maskene.
Ermer:
Legg opp (46) 48 (50) 52 (52) 54
masker
med
koks
på
strømpepinne nr 2½, og strikk (3)
4 (4) 5 (5) 5 cm vrangbord rundt 1
rett, 1 vrang.
Skift til strømpepinne nr 3,
samtidig
som
masketallet
reguleres til (48) 48 (48) 56 (56)
56 masker. Sett et merke rundt
første maske = merkemaske.
Strikk diagram, tell ut fra midt på
erme hvor mønsteret begynner.

Øk 1 maske på hver side av
merkemaske, gjenta økningene
hver (1½.) 2. (2.) 2½. (2.) 2. cm i
alt (7) 9 (10) 8 (12) 14 ganger =
(62) 66 (68) 72 (80) 84 masker.
Strikk til arbeidet måler (25) 28
(31) 34 (37) 40 cm, eller ønsket
lengde.
Strikk 5 pinner vrang glattstrikk
frem og tilbake med natur til
belegg (= vrang på rettsiden, rett
på vrangsiden).
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Merk av i hver side på for- og
bakstykke til ermehull, tilsvarende
ermevidden.
Sy
små,
tette
maskinsømmer
langs
oppklippsmaskene midt foran, og
langs sidene til ermehull.
Klipp opp mellom sømmene.
Sy sammen skuldrene.
Venstre
forkant
jente/høyre
forkant gutt:
Sett 8 masker fra hjelpepinnen på
pinne nr 2½ og legg opp 4 nye
masker med koks mot forstykket til
belegg.
Strikk belegg i vrang glattstrikk
og vrangbord over forkant, til
forkanten når opp til begynnelsen
av halsfellingen, når den strekkes
litt. Fell av belegget og sett de
øvrige
maskene
på
en
hjelpepinne.
Sy fast forkanten, og sy til
belegget over klippekanten på
vrangsiden.
Sett merker for i alt (5) 5 (6) 6 (7) 7
knapper jevnt fordelt, det øverste
midt på halskanten, som strikkes
til slutt.
Strikk den andre forkanten på
samme måte, men med knapphull
tilsvarende merkene.
Halskant:
Strikk opp ca 1 maske i hver
maske/pinne langs halsen med
koks på rundpinne nr 2½.
Masketallet må være delelig med
2+1.
Strikk vrangbord frem og tilbake 1
rett, 1 vrang, samtidig etter 1 cm
strikkes det siste knapphullet.
Strikk til kanten måler 2½ cm.
Fell løst av med rett og vrang
maske.
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Sy i knapper.
Sy i ermene. Sy belegget til på
vrangsiden.

Nr 28
Julestrømpe med dusker
Design Sandnes Garn: Olaug Beate Bjelland

Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: 250 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 5½
Strikkefasthet:
13 masker perlestrikk og 15
masker vrangbord på pinne nr 5½
= 10 cm
Perlestrikk:
1. omgang: Strikk 1 rett, 1 vrang
omgangen rundt.
2. omgang: Strikk vrang over rett,
rett over vrang omgangen rundt.
Gjenta 2. omgang.

Legg opp 68 masker på rundpinne
nr 5½, og strikk 12 cm vrangbord
rundt 2 rett, 2 vrang.
Vreng arbeidet, og strikk 1
omgang rett, samtidig som det
felles 12 masker jevnt fordelt = 56
masker.
Strikk
1
omgang
hullmønster til brettekant slik:
Strikk ”1 kast, 2 rett sammen”,
gjenta fra *-* omgangen rundt.
Alle mål tas fra her!
Strikk ytterligere 1 omgang rett.
Sett et merke der omgangen
begynner = midt bak på strømpen.
Strikk perlestrikk rundt til arb
måler 28 cm, målt fra brettekant.
Strikk hæl frem og tilbake med
forkortede rekker slik:
*Strikk til 4 masker forbi merket
midt bak, vend, 1 kast, strikk til 4
masker forbi merket i den andre
siden, vend, 1 kast, strikk til 8
masker forbi merket, og strikk
kastet sammen med neste maske
for å unngå hull, vend, 1 kast,
strikk til 8 masker forbi merket i
den andre siden.
Fortsett på samme måte med å
strikke 4 masker mer i hver side til
det i alt er vendt 4 ganger i hver
side.

Strikk 1 omgang over alle
maskene*, gjenta fra *-* ytterligere
4 ganger.
Sett et merke her, og strikk
perlestrikk
rundt
over
alle
maskene til arbeidet måler ca 14
cm, målt fra merket.
Strikk perlestrikk og fell til tå slik:
*Ta 1 maske løs av, strikk 2
masker rett/vrang sammen, trekk
den løse masken over, strikk 4
masker*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 40 masker.
Strikk 3 omganger uten felling.
Fell på neste omgang slik:
*Ta 1 maske løs av, strikk 2
masker rett/vrang sammen, trekk
den løse masken over, strikk 2
masker*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 masker.
Strikk 3 omganger uten felling.
Fell på neste omgang slik:
*Ta 1 maske løs av, strikk 2
masker rett/vrang sammen, trekk
den løse masken over*, gjenta fra
*-* omgangen rundt = 8 masker.
Klipp av tråden og trekk den
gjennom maskene.
Montering:
Brett vrangborden utover.
Tvinn en lang snor med dobbel
tråd. Begynn midt bak, og trekk
snoren gjennom hullborden.
Lag 2 dusker og fest en dusk i
hver ende av snoren.

Nr 29
Heklet juletreteppe
Design Sandnes Garn: Anita Brathetland

Teppets mål:
Diameter ca 113 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: 600 gram
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 12
Heklefasthet:
6 st med heklenål nr 12 = 10 cm
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Første st hekles som 3 lm

Hekle 6 lm med dobbel tråd i
natur, og ta sammen med 1 kjm.
1. omgang: Hekle 5 lm (= 1 st, 2
lm), *1 st i ringen, 2 lm*, gjenta fra
*-* i alt 7 ganger, ta sammen med
1 kjm.
2. omgang: Hekle 1 kjm om første
lm-bue, 3 lm, 3 st i samme lm-bue,
*4 st i neste lm-bue*, gjenta fra *-*
i alt 7 ganger, ta sammen med 1
kjm.
3. omgang: Hekle *8 lm, hopp
over 3 st, 1 fm*, gjenta fra *-* i alt
8 ganger = 8 lm-buer, ta sammen
med 1 kjm.
4. omgang: Hekle *1 fm, 1 hst, 2
st, 3 dbst, 2 st, 1 hst, 1 fm* i første
lm-bue, gjenta fra *-* i alt 8
ganger, ta sammen med 1 kjm.
5. omgang: Hekle kjm til midterste
dbst, *10 lm, 1 fm i toppen av
neste vifte*, gjenta fra *-* i alt 8
ganger = 8 lm-buer, ta sammen
med 1 kjm.
6. omgang: Hekle *1 fm, 1 hst, 1
st, 2 dbst, 3 trippel st, 2 dbst, 1 st,
1 hst, 1 fm* i første lm-bue, gjenta
fra *-* i alt 8 ganger, ta sammen
med 1 kjm.
7. omgang: Hekle 6 kjm til
midterste trippel st, *12 lm, 1 fm i
toppen av neste vifte*, gjenta fra ** i alt 8 ganger = 8 lm-buer, ta
sammen med 1 kjm.
8. omgang: Hekle 1 kjm i første
lm-bue, 3 lm, 13 st i samme lmbue, *14 st i neste lm-bue*, gjenta
fra *-* i alt 7 ganger = 112 st, ta
sammen med 1 kjm.
9. omgang: Hekle 1 st i hver st =
112 st, ta sammen med 1 kjm.
10. omgang: Hekle 1 st i hver st,
men øk 4 st jevnt fordelt = 116 st,
ta sammen med 1 kjm.
11. omgang: Hekle 1 st i hver st,
= 116 st, ta sammen med 1 kjm.
12. omgang: Hekle 1 st i hver st,
men øk 4 st jevnt fordelt = 120 st,
ta sammen med 1 kjm.
13. omgang: Hekle 1 st i hver st =
120 st, ta samme med 1 kjm
14: omgang: Hekle 1 st i hver st,
men øk 6 st jevnt fordelt = 126 st,
ta samme med 1 kjm.

15. omgang: Hekle *12 lm, hopp
over 8 st, 1 fm*, gjenta fra *-* i alt
14 ganger = 14 lm-buer, ta
sammen med 1 kjm.
16. omgang: Hekle *1 fm, 1 hst, 1
st, 2 dbst, 3 trippel st, 2 dbst, 1 st,
1 hst, 1 fm* i første lm-bue, gjenta
fra *-* i alt 14 ganger, ta sammen
med 1 kjm.
17. omgang: Hekle kjm til
midterste trippel st, *13 lm, 1 fm i
toppen av neste vifte*, gjenta fra ** i alt 14 ganger = 14 lm-buer, ta
sammen med 1 kjm.
18. omgang: Hekle *1 fm, 1 hst, 2
st, 2 dbst, 3 trippel st, 2 dbst, 2 st,
1 hst, 1 fm* om første lm-bue,
gjenta fra *-* i alt 14 ganger, ta
sammen med 1 kjm.
Klipp av tråden og fest den godt.

Nr 30
Til/fra lapper
Design Sandnes Garn: Anette Hellstrøm Olsen

Garn:
TOVE (100 % norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnmengde:
50 gram av valgt farge.
Her brukt:
Rød 4228
Pudder rosa 3511
Støvet petrol 7212
Støvet grønn 7243
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3
Heklefasthet:
22 fm med heklenål nr 3 = 10 cm

Klipp
ut
ønsket
form
av
papp/bilde/tegning.
Bruk en stoppenål og lag hull med
ca 1 cm mellomrom jevnt fordelt,
ca ½ cm innenfor kanten av kortet.
Alternativ 1:
Hekle kant rundt slik: Fest tråden
med 1 kjm i et hull. Hekle 2 lm (= 1
hst), 2 hst i samme hull, *1 lm, 3
hst i neste hull*, gjenta fra *-* til
det er hst i alle hull, 1 lm, ta
sammen med en kjm.

Alternativ 2:
Hekle som alternativ 1, og videre
blondekant slik: *5 lm, 1 fm i lm fra
forrige omgang*, gjenta fra *-*
omgangen rundt, fest med 1 kjm.
Montering:
Ved ene siden av kortet: fest
tråden med 1 kjm, videre hekles
lm til ønsket lengde, fest med kjm.

Nr 31
Heklede juletre
Design Sandnes Garn: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
Høyde: Ca (12) 16 (18) cm
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Grønn 8543: 50 gram
Støvet grønn 7243: 50 gram
Sjøgrønn 7236: 50 gram
Petrol 6554: 50 gram
Petrolium 7572: 50 gram
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3½
Heklefasthet:
18 fm med heklenål nr 3½ = 10 cm
Grønn 8543:
Hekle 2 juletre, 12 og 18 cm
Støvet grønn 7243:
Hekle 2 juletre, 12 og 16 cm
Sjøgrønn 7236:
Hekle 1 juletre 12 cm
Petrol 6554:
Hekle 1 juletre 16 cm
Petrolium 7572:
Hekle 1 juletre 18 cm
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Legg opp (42) 48 (54) lm med
heklenål nr 3½, ta sammen til en
ring med 1 kjm.
Hekle 1 fm i hver lm omgangen
rundt, begynn med 1 lm = 1. fm.
Sett et merke der omgangen
begynner, ikke hekle sammen,
men hekle videre i bakerste
maskeledd, 1 fm i hver fm
omgangen rundt, i alt 4 omganger.
Fell 6 fm på neste omgang ved å
hekle hver (6. og 7.) 7. og 8. (8. og
9.) fm sammen til 1 fm slik:
Hekle 1 fm, men stopp når det er 2
løkker på nålen, hekle 1 fm i neste
fm, men stopp når det er 3 løkker
på nålen, ta et kast og trekk tråden
gjennom 3 løkker samtidig.
Fortsett å felle 6 fm jevnt fordelt
hver 4. omgang, men med 1 fm
mindre mellom fellingene for hver
fellingsomgang til det gjenstår 6
fm.
Arbeidet måler ca (12) 16 (18) cm.
Fell 3 fm på neste omgang.
Klipp av tråden og trekk godt
sammen i toppen.

Nr 32A

Nr 32B

Hjerte 5 cm

Hjerte 14 cm

Design Sandnes Garn: Liv Stangeland

Design Sandnes Garn: Liv Stangeland

Størrelse:
Høyde ca 5 cm

Størrelse:
Høyde ca 14 cm

Garn:
TOVE (100% norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)

Garn:
TOVE (100% norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)

Garnmengde:
Korall 4207: 50 gram
Syrin 5024: 50 gram
Cerise 4627: 50 gram
Rød 4120: 50 gram
Støvet Grønn 7243: 50 gram
Sjøgrønn 7024: 50 gram
Støvet petrol 7212: 50 gram
Lys blå 5930: 50 gram

Garnmengde:
Korall 4207 farge1: 50 gram
Syrin 5024 farge 2: 50 gram
Cerise 4627 farge 3: 50 gram
Rød 4120 farge 4: 50 gram
Støvet Grønn 7243 farge 5: 50
gram
Sjøgrønn 7024 farge 6: 50 gram
Støvet petrol 7212 farge 7: 50
gram
Lys blå 5930 farge 8: 50 gram

Veiledende heklenål:
Heklenål 3 mm
Heklefasthet:
22 fm med heklenål nr 3 = 10 cm
Puffmaske:
*Kast på nålen, stikk nålen i lmringen, dra opp løkken*, gjenta fra
*-* i alt 2 ganger, kast på nålen,
dra løkken gjennom alle 5 løkkene
på nålen.

Hekle 4 lm, og ta sammen til en
ring med 1 kjm.
1. omgang: Hekle 2 lm, 1 hst (=
første puffmaske), 1 lm, *1
puffmaske i ringen, 1 lm*, gjenta
fra *-* i alt 7 ganger, ta sammen
med 1 kjm i toppen av den første
puffmasken.
2. omgang: Skift farge og hekle
kjm til neste lm-bue, hekle 4 lm, 2
trippelst i lm-buen, 3 dbst i neste
lm-bue, 2 st i neste lm-bue, (1 st, 2
dbst) i neste lm-bue, (2 dbst, 1 st) i
neste lm-bue, 2 st i neste lm-bue,
3 dbst i neste lm-bue, 2 trippelst i
første lm-bue, 4 lm, fest tråden
med 1 kjm i lm-buen.
Løkke. Hekle 20 lm, ta sammen
med 1 kjm i første lm.
Hekle i alt 16 små hjerter i
forskjellige fargekombinasjoner.

Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3
Heklefasthet:
22 st med heklenål nr 3 = 10 cm
Puffmaske:
*Kast på nålen, stikk nålen i lmringen, dra opp løkken*, gjenta fra
*-* i alt 2 ganger, kast på nålen,
dra løkken gjennom alle 5 løkkene
på nålen.
Nr. 1
Hekle 6 lm med farge 1, og ta
sammen til en ring med 1 kjm.
1. omgang: Hekle 3 lm, 1 hst (=
første puffmaske), 1 lm, *1
puffmaske i ringen, 1 lm*, gjenta
fra *-* i alt 12 ganger, ta sammen
med 1 kjm i toppen av den første
puffmasken.
2. omgang: Hekle kjm til neste lmbue. Skift til farge 2, hekle 3 lm, 1
st i lm-buen, 1 lm, *2 st i neste lmbue, 1 lm*, gjenta fra *-* i alt 12
ganger, fest tråden med 1 kjm i 3.
lm.
3. omgang: Hekle kjm til neste lmbue. Skift til farge 3, hekle 3 lm, 2
st i lm-buen, 1 lm, *3 st i neste lmbue, 1 lm*, gjenta fra *-* i alt 12
ganger fest tråden med 1 kjm i 3.
lm.
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4. omgang: Hekle kjm til neste lmbue. Skift til farge 4, hekle 1 kjm i
lm-buen, 3 lm, (3 dbst, 2 lm, 3
dbst) i neste lm-bue, 1 lm, *3 st i
neste lm-bue, 1 lm*, gjenta fra *-* i
alt 4 ganger, (3 dbst, 2 lm, 3 dbst) i
neste lm-bue, 1 lm, *3 st i neste
lm-bue, 1 lm*, gjenta fra *-* i alt 4
ganger, (3 dbst, 2 lm, 3 dbst) i
neste lm-bue, 3 lm, ta sammen
med 1 kjm i kjm i lm-buen.
5. omgang:
Hekle 6 lm, hopp over (1 lm-bue, 3
dbst), (3 st, 3 dbst) i neste lm-bue,
1 lm, 6 dbst i neste lm-bue, 1 lm,
*3 st, i neste lm-bue, 1 lm*, gjenta
fra *-* i alt 4 ganger, (3 dbst, 1 lm,
3 dbst) i neste lm-bue, 1 lm, *3 st, i
neste lm-bue, 1 lm*, gjenta fra *-* i
alt 4 ganger, 6 dbst i neste lm-bue,
1 lm, (3 dbst, 3 st) i neste lm-bue,
6 lm, hopp over (3 dbst, 1 lm-bue),
1 kjm i kjm.
Hekle ca 30 lm og fest den i første
lm = løkke til å henge hjertet opp i.
Nr. 2
Begynn med farge 4 videre, 1, 5
og 6.
Nr. 3
Begynn med farge 1 videre, 3, 7
og 8.
Hekle 4 stk i hver av de 3
fargekombinasjonene.

Nr 33
Stjerne juletreteppe
Design Sandnes Garn: Anita Brathetland

Teppets mål:
Diameter ca 155 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: 750 gram
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 6
Heklefasthet:
12 st med heklenål nr 6 = 10 cm
3 st sammen:
Hekle 1 st, men stopp når det er 2
løkker på nålen, hekle 1 st, men
stopp når det er 3 løkker på nålen,
hekle 1 st, men stopp når det er 4
løkker på nålen, ta et kast, og
trekk tråden gjennom alle 4
løkkene samtidig

5. omgang: 1 kjm i neste st, 3 lm,
3 st, (3 st, 2 lm, 3 st i lm-buen), 4
st, hopp over 2 st, *4 st, (3 st, 2 lm,
3 st i lm-buen), 4 st, hopp over 2
st*, gjenta fra *-* i alt 5 ganger, ta
sammen med 1 kjm = 84 st
6. omgang: 1 kjm i neste st, 3 lm,
5 st, (3 st, 2 lm, 3 st i lm-buen), 6
st, hopp over 2 st, *6 st, (3 st, 2 lm,
3 st i lm-buen), 6 st, hopp over 2
st*, gjenta fra *-* i alt 5 ganger, ta
sammen med 1 kjm = 108 st
7. omgang: 1 kjm i neste st, 3 lm,
7 st, (2 st, 2 lm, 2 st i lm-buen), 8
st, hopp over 2 st, *8 st, (2 st, 2 lm,
2 st i lm-buen), 8 st, hopp over 2
st*, gjenta fra *-* i alt 5 ganger, ta
sammen med 1 kjm = 120 st.
8. omgang: 1 kjm i neste st, 3 lm,
8 st, (2 st, 2 lm, 2 st i lm-buen), 9
st, hopp over 2 st, *9 st, (2 st, 2 lm,
2 st i lm-buen), 9 st, hopp over 2
st*, gjenta fra *-* i alt 5 ganger, ta
sammen med 1 kjm = 132 st.
Gjenta
5-8.
omgang
med
økninger som tidligere i alt 5
ganger = 492 st.
Klipp av tråden og fest den godt.

Nr 34
Hekle 5 lm, og ta sammen til en
ring med 1 kjm.
1. omgang: Hekle 2 lm (= 1. st),
hekle 1 st, men stopp når det er 2
løkker på nålen, hekle 1 st, men
stopp når det er 3 løkker på nålen,
ta et kast, og trekk tråden gjennom
alle 3 løkkene samtidig, 3 lm, *3 st
sammen, 3 lm*, gjenta fra *-* i alt
5 ganger, ta sammen med 1 kjm.
2. omgang: 1 kjm i første lm-bue,
3 lm, 2 st, 2 lm, 3 st i samme lmbue, *3 st, 2 lm, 3 st i neste lmbue*, gjenta fra *-* i alt 5 ganger,
ta sammen med 1 kjm = 36 st.
3. omgang: 1 kjm i neste st, 3 lm,
1 st, (2 st, 2 lm, 2 st i lm-buen), 2
st, hopp over 2 st, *2 st, (2 st, 2 lm,
2 st i lm-buen), 2 st, hopp over 2
st*, gjenta fra *-* i alt 5 ganger, ta
sammen med 1 kjm = 48 st.
4. omgang: 1 kjm i neste st, 3 lm,
2 st, (2 st, 2 lm, 2 st i lm-buen), 3
st, hopp over 2 st, *3 st, (2 st, 2 lm,
2 st i lm-buen), 3 st, hopp over 2
st*, gjenta fra *-* i alt 5 ganger, ta
sammen med 1 kjm = 60 st.

Krybberfigurer
Design Sandnes Garn: Anita Brathetland

Størrelse:
Josef: Høyde ca 13 cm
Maria: Høyde ca 11 cm
Jesusbarnet: Høyde ca 6 cm
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
BABYULL LANETT (100 %
merinoull, 50 gram = ca 175
meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Tilbehør:
Fyllvatt
Ris
Piperenser
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Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3½
Heklefasthet:
21 fm med heklenål nr 3½ = 10 cm
Magisk sirkel:
Surr garnet rundt pekefinger og
langefinger 1 gang slik at det blir
en løkke. Hent tråden gjennom
løkken og lag 1 lm
2 fm sammen:
Hekle 1 fm, men stopp når det er 2
løkker på nålen, hekle 1 fm i neste
fm, men stopp når det er 3 løkker
på nålen, ta et kast, og trekk
tråden gjennom alle 3 løkkene
samtidig

Josef
Garnmengde:
ALPAKKA
Gråbeige melert 2650: 50 gram
Mørk Brunmelert 4071: 50 gram
Lys Beigemelert 3021: 50 gram
BABYULL LANETT
Pudder 3511: 50 gram
Kropp:
1. omgang: Hekle 6 fm om en
magisk sirkel med ALPAKKA
gråbeige melert, ta sammen med
1 kjm.
2. omgang: Hekle 2 fm i hver fm
omgangen rundt = 12 fm.
3. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 18 fm.
4. omgang: Hekle * 2 fm i første
fm, 2 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 fm.
5. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 3 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 30 fm.
6. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 4 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 36 fm.
7-16. omgang: Hekle 1 fm i hver
fm = 36 fm.
17. omgang: Hekle *4 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 30 fm.
18-20. omgang: Hekle 1 fm i hver
fm = 30 fm.

21. omgang: Hekle *3 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 fm.
22. omgang: Hekle 1 fm i hver fm
= 24 fm.
23. omgang: Hekle *2 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 18 fm.
24. omgang: Hekle *1 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 12 fm.
Fyll med vatt, eller en pose med
ris for å gjøre figuren stødigere.
25. omgang: Hekle 2 fm sammen
omgangen rundt = 6 fm.
Klipp av tråden, tråkle den rundt
omgangen og trekk sammen.
Hode:
1. omgang: Hekle 6 fm om en
magisk sirkel med BABYULL
LANETT pudder, ta sammen med
1 kjm.
2. omgang: Hekle 2 fm i hver fm
omgangen rundt = 12 fm.
3. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 18 fm.
4. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 2 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 fm.
5. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 3 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 30 fm.
6. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 4 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 36 fm.
7-15. omgang: Hekle 1 fm i hver
fm = 30 fm.
16. omgang: Hekle *4 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 30 fm.
17. omgang: Hekle *3 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 fm.
18. omgang: Hekle *2 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 18 fm.
19. omgang: Hekle *1 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 12 fm.
Fyll med vatt.
20. omgang: Hekle 2 fm sammen
omgangen rundt = 6 fm.
Klipp av tråden, tråkle den rundt
omgangen og trekk sammen.
Hodeplagg:
1. omgang: Hekle 6 fm om en
magisk sirkel med ALPAKKA lys

beigemelert, ta sammen med 1
kjm.
2. omgang: Hekle 2 fm i hver fm
omgangen rundt = 12 fm.
3. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 18 fm.
4. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 2 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 fm.
5. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 3 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 30 fm.
6. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 4 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 36 fm.
7-9 omgang: Hekle 1 fm i hver fm
= 36 fm.
Hekle frem og tilbake, vend hver
rad med 1 lm.
10.rad: Hekle 27 fm.
11. rad: Hekle 27 fm.
12. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen og slutten av raden =
25 fm
13. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen og slutten av raden =
23 fm.
14-16. rad: Hekle 1 fm i hver fm =
23 fm.
17. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen og slutten av hver
rad = 21 fm.
18. rad: Hekle 1 fm i hver fm = 21
fm.
19. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen og slutten av raden =
19 fm.
20. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen og slutten av raden =
17 fm.
21. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen og slutten av raden =
15 fm.
22. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen og slutten av raden =
13 fm.
23. rad: Hekle 1 fm i hver fm = 13
fm.
24. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen og slutten av raden =
11 fm.
25. rad: Hekle 1 fm i hver fm = 11
fm.
26. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen, midten og slutten av
raden = 8 fm.
27. rad: Hekle 1 fm i hver fm = 8
fm.
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28. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen, midten og slutten av
raden = 5 fm.
Klipp av tråden.
Kjortel:
Legg opp 51 lm med ALPAKKA
mørk brunmelert.
1. rad: Hekle 1 fm i 2. lm fra nålen,
og hver av de neste lm = 50 fm.
Vend hver rad med 1 lm.
2-4. rad: Hekle 1 fm i hver fm = 50
fm.
Klipp av tråden.
Erme:
1. omgang: Hekle 5 fm om en
magisk sirkel med BABYULL
LANETT pudder, ta sammen med
1 kjm.
2. omgang: Hekle 2 fm i hver fm
omgangen rundt = 10 fm
3-6. omgang: Hekle 1 fm i hver fm
= 10 fm.
Skift til ALPAKKA gråbeige melert.
7-15. omgang: Hekle 1 fm i hver
fm = 10 fm.
Fyll med litt vatt.
16. omgang: Hekle 2 fm sammen
omgangen rundt = 5 fm.
Klipp tråden.
Hekle et erme til på samme måte.
Skjegg:
Legg opp 12 fm med ALPAKKA
mørk brunmelert.
1. rad: Hekle 1 fm i 2. lm fra nålen,
og hver av de neste lm = 11 fm.
Vend hver rad med 1 lm.
2-3. rad: Hekle 1 fm i hver fm = 11
fm
4. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen, midten og slutten av
raden = 8 fm.
5. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen, midten og slutten av
raden = 5 fm.
6. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen og slutten av raden =
3 fm.
Klipp tråden.
Trekk til stav:
1. omgang: Hekle 5 fm om en
magisk sirkel med ALPAKKA mørk
brunmelert, ta sammen med 1 kjm.
Hekle 1 fm i hver fm til arbeidet
måler ca 22 cm.

Klipp av tråden, ta trekket på en
piperenser, tråkle tråden rundt
omgangen og trekk sammen.

Montering:
Sy hodet fast til kroppen.
Sy på ermene.
Sy på hodeplagget.
Sy på skjegget
Sy franske knuter som øyne med
mørk brunmelert.
Hekle 38 lm med ALPAKKA mørk
brunmelert til bånd rundt hodet.
Hekle 100 lm med ALPAKKA lys
beigemelert til belte, og knytt rundt
livet.

Maria
Garnmengde:
ALPAKKA:
Blålilla 5563: 50 gram
Støvet Isblå 7521: 50 gram
Korall 4207: 50 gram eller rester
Natur 1012: 50 gram
BABYULL LANETT
Pudder 3511: 50 gram
Kropp:
1. omgang: Hekle 6 fm om en
magisk sirkel med ALPAKKA
blålilla, ta sammen med 1 kjm.
2. omgang: Hekle 2 fm i hver fm
omgangen rundt = 12 fm.
3. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 18 fm.
4. omgang: Hekle * 2 fm i første
fm, 2 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 fm.
5. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 3 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 30 fm.
6-15. omgang: Hekle 1 fm i hver
fm = 30 fm.
16. omgang: Hekle *3 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 fm.
17-19. omgang: Hekle 1 fm i hver
fm = 24 fm.
20. omgang: Hekle *2 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 18 fm.
23. omgang: Hekle 1 fm i hver fm
= 18 fm.

24. omgang: Hekle *1 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 12 fm.
Fyll med vatt, eller en pose med
ris for å gjøre figuren stødigere.
26. omgang: Hekle 2 fm sammen
omgangen rundt = 6 fm
Klipp av tråden, tråkle den rundt
omgangen og trekk sammen.
Hode:
1. omgang: Hekle 6 fm om en
magisk sirkel med BABYULL
LANETT pudder, ta sammen med
1 kjm.
2. omgang: Hekle 2 fm i hver fm
omgangen rundt = 12 fm.
3. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 18 fm.
4. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 2 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 fm.
5. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 3 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 30 fm.
6-13. omgang: Hekle 1 fm i hver
fm = 30 fm.
14. omgang: Hekle *3 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 fm.
15. omgang: Hekle *2 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 18 fm.
16. omgang: Hekle *1 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 12 fm.
Fyll med vatt.
17. omgang: Hekle 2 fm sammen
omgangen rundt = 6 fm.
Klipp tråden, tråkle den rundt
omgangen og trekk sammen.
Hodeplagg:
1. omgang: Hekle 6 fm om en
magisk sirkel med ALPAKKA
støvet isblå, ta sammen med 1
kjm.
2. omgang: Hekle 2 fm i hver fm
omgangen rundt = 12 fm.
3. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 18 fm.
4. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 2 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 fm.
5. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 3 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 30 fm.
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6-8. omgang: Hekle 1 fm i hver fm
= 30 fm.
Hekle frem og tilbake, vend hver
rad med 1 lm.
9.rad: Hekle 22 fm.
10. rad: Hekle 22 fm.
11. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen og slutten av raden =
20 fm.
12. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen og slutten av raden =
18 fm.
13-15. rad: Hekle 1 fm i hver fm =
18 fm.
16. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen og slutten av hver
rad = 16 fm.
17. rad: Hekle 1 fm i hver fm = 16
fm.
18. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen og slutten av raden =
14 fm.
19. rad: Hekle 1 fm i hver fm = 14
fm.
20. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen og slutten av raden =
12 fm.
21. rad: Hekle 1 fm i hver fm = 12
fm.
22. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen, midten og slutten av
raden = 9 fm.
23. rad: Hekle 1 fm i hver fm = 9
fm.
24. rad: Hekle 2 fm sammen i
begynnelsen, midten og slutten av
raden = 6 fm.
Klipp av tråden.
Erme:
1. omgang: Hekle 5 fm om en
magisk sirkel med BABYULL
LANETT pudder, ta sammen med
1 kjm.
2. omgang: Hekle 2 fm i hver fm
omgangen rundt = 10 fm
3-6. omgang: Hekle 1 fm i hver fm
= 10 fm
Bytt til ALPAKKA blålilla.
7-14. omgang: Hekle 1 fm i hver
fm = 10 fm
Fyll med litt vatt.
15. omgang: Hekle 2 fm sammen
omgangen rundt = 5 fm.
Klipp tråden, tråkle den rundt
omgangen og trekk sammen.
Hekle et erme til på samme måte.

Sjal:
Legg opp 48 lm med ALPAKKA
blålilla.
1. rad: 1 fm i 8. lm fra nålen, 4 lm,
*hopp over 3 lm, 1 fm*, gjenta fra
*-* raden ut = 11 lm-buer.
Vend arbeidet.
2. rad: Hekle 2 fm om første lmbue, *4 lm, 1 fm i neste lm-bue*,
gjenta fra *-* raden ut = 10 lmbuer.
Vend arbeidet
3. rad: Hekle 2 fm om første lmbue, *4 lm, 1 fm i neste lm-bue*,
gjenta fra *-* raden ut = 9 lm-buer.
Gjenta 2-3. rad til det gjenstår 1
lm-bue.
Klipp tråden og fest den godt.

Vend hver rad med 1 lm.
2-16. rad: Hekle 1 fm mindre for
hver rad til det gjenstår 4 fm.
Klipp tråden, og fest den godt.

Montering:
Sy hodet fast til kroppen
Sy på ermene.
Sy på hodeplagget.
Sy franske knuter som øyne med
mørk blålilla.
Hekle 34 lm med natur til bånd
rundt hodet.
Sy munn med korall, eller rester.

Adventsstake

Jesusbarnet
Garnmengde:
ALPAKKA:
Natur 1012: 50 gram
Mørk Brunmelert 4071: 50 gram
BABYULL LANETT
Pudder 3511: 50 gram

Hode:
1. omgang: Hekle 6 fm om en
magisk sirkel med BABYULL
LANETT pudder, ta sammen med
1 kjm.
2. omgang: Hekle 2 fm i hver fm
omgangen rundt = 12 fm.
3-6. omgang: Hekle 1 fm i hver fm
= 12 fm.
Fyll med vatt.
7. omgang: Hekle 2 fm sammen
omgangen rundt = 6 fm.
Klipp tråden, tråkle den rundt
omgangen og trekk sammen.
Svøp:
Legg opp 21 lm med ALPAKKA
natur.
1. rad: Hekle 1 fm i 2. lm fra nålen,
og hver av de neste lm = 20 fm.

Montering:
Sy øyne med ALPAKKA mørk
brunmelert, del garnet og bruk en
av trådene.
Fest toppen av svøpet i toppen på
hodet, rull det rundt og fest i
bunnen.
Sy Jesusbarnet fast i hendene på
Maria.

Nr 35

Design Sandnes Garn: Anita Brathetland

Størrelse:
Diameter ca 24 cm
Garn:
TOVE (100% norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnmengde:
Støvet petrol 7212: 50 gram
Sjøgrønn 7024: 50 gram
Lilla 5226: 50 gram
Syrin 5024: 50 gram
Maisgul 2015: 50 gram
Tilbehør:
4 stk lysestaker av trekuler fra
Panduro, artikkelnr 101381
Fyllvatt eller garn
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3
Heklefasthet:
22 fm med heklenål nr 3 = 10 cm
Magisk sirkel:
Surr garnet rundt pekefinger og
langefinger 1 gang slik at det blir
en løkke. Hent tråden gjennom
løkken og lag 1 lm
2 fm sammen:
Hekle 1 fm, men stopp når det er 2
løkker på nålen, hekle 1 fm i neste
fm, men stopp når det er 3 løkker
på nålen, ta et kast, og trekk
tråden gjennom alle 3 løkkene
samtidig
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Trekk rundt trekule:
1. omgang: Hekle 6 fm om en
magisk sirkel med petrol, ta
sammen med 1 kjm.
2. omgang: Hekle 2 fm i hver fm
omgangen rundt = 12 fm.
3. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 18 fm.
4. omgang: Hekle * 2 fm i første
fm, 2 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 fm.
5. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 3 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 30 fm.
6. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 4 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 36 fm.
7. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 5 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 42 fm.
8. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 6 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 48 fm
9-20. omgang: Hekle 1 fm i hver
fm = 48 fm.
21. omgang: Hekle *6 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 42 fm.
22. omgang: Hekle *5 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 36 fm
Ta trekket på trekulen.
23. omgang: Hekle *4 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 30 fm
24. omgang: Hekle *3 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 fm
25. omgang: Hekle *2 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 18 fm
26. omgang: Hekle *1 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 12 fm.
Klipp av tråden, og fest den godt.
Hekle 3 stk til på samme måte.
Mellomstor kule:
1. omgang: Hekle 6 fm om en
magisk sirkel, ta sammen med 1
kjm.
2. omgang: Hekle 2 fm i hver fm
omgangen rundt = 12 fm.
3. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 18 fm.
4. omgang: Hekle * 2 fm i første
fm, 2 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 fm.

5. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 3 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 30 fm.
6-11. omgang: Hekle 1 fm i hver
fm = 30 fm.
12. omgang: Hekle *3 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 fm
13. omgang: Hekle *2 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 18 fm
Fyll med vatt eller garn.
14. omgang: Hekle *1 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 12 fm.
15. omgang: Hekle 2 fm sammen
omgangen rundt = 6 fm.
Klipp av tråden, tråkle den rundt
omgangen og trekk sammen.
Hekle 2 stk i sjøgrønn, 1 stk i lilla
og 2 stk i syrin.
Liten kule:
1. omgang: Hekle 6 fm om en
magisk sirkel, ta sammen med 1
kjm.
2. omgang: Hekle 2 fm i hver fm
omgangen rundt = 12 fm.
3. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 18 fm.
4. omgang: Hekle * 2 fm i første
fm, 2 fm*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 fm.
5-8. omgang: Hekle 1 fm i hver fm
= 24 fm.
9. omgang: Hekle *2 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 18 fm
10. omgang: Hekle *1 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 12 fm
Fyll med vatt eller garn.
11. omgang: Hekle 2 fm sammen
omgangen rundt = 6 fm.
Klipp av tråden, tråkle den rundt
omgangen og trekk sammen.
Hekle 1 stk i lilla, 1 stk i syrin og 2
stk i maisgul.
Montering:
Hekle en lm-snor i sjøgrønn, trekk
snoren gjennom alle kulene og
knytt en sløyfe. Se foto.

Nr 36
Fugl
Design Sandnes Garn: Anita Brathetland

Størrelse:
Ca 6 cm i TOVE
Ca 8 cm i dobbel TOVE
Garn:
TOVE (100 % norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnmendge:
Rustrød 4228: 50 gram
Natur 1012: 50 gram
Lilla 5226: 50 gram
Pudder 3511: 50 gram
Sjøgrønn 7024: 50 gram
Lys blå 5930: 50 gram
Maisgul 2015: 50 gram
Svart 1099: 50 gram eller rester
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3 og 4½
Heklefasthet:
22 st med heklenål nr 3 = 10 cm
14 st med dobbel tråd og heklenål
nr 4½ = 10 cm

Kropp:
Legg opp 5 lm og ta sammen til en
ring med 1 kjm
1. omgang: Hekle 4 lm (= 1 dbst),
17 dbst i ringen = 18 dbst, ta
sammen med 1 kjm i 4. lm.
2. omgang: Hekle 1 kjm i neste
dbst, 2 lm, (4 st, 1 hst, 1 fm)
mellom 2 dbst (hodet).
Hekle 1 kjm i de neste 12 dbst.
Hekle 5 lm, 1 fm i 2. lm fra nålen, 1
hst i neste lm, 1 st i neste lm, 1 st i
neste lm (halen), hopp over en
dbst, 1 kjm i de neste 4 dbst.
Klipp av tråden og fest den godt.
Nebb:
Hekle 3 lm med maisgul fast
mellom hodet og kroppen, begynn
og slutt i samme maske.
Klipp av tråden og fest den godt.
Montering:
Sy et øye med svart eller rester.
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Antall:
1 stk rustrød med heklenål 3 mm.
1 stk natur med heklenål 3 mm.
1 stk lilla med heklenål 3 mm.
1 stk pudder med heklenål 3 mm.
1 stk sjøgrønn med heklenål 3 mm.
1 stk lys blå med heklenål 3 mm.
1 stk dobbel rustrød med heklenål
4½ mm.
1 stk dobbel natur med heklenål
4½ mm.
1 stk dobbel lilla med heklenål 4½
mm.
1 stk dobbel pudder med heklenål
4½ mm.
1 stk dobbel sjøgrønn med heklenål
4½ mm.
1 stk dobbel lys blå med heklenål
4½ mm.

