TEMA 41

TOVING I NORSK ULL

ULL
2

TIPS! DERSOM DU TOVER SMÅTING KAN
DET VÆRE LURT Å VASKE DETTE SAMMEN
MED FOR EKSEMPEL ET PAR JEANS.

SETT EGET PREG PÅ HJEMMET DITT MED LUN
OG GOD NORSK ULL. DETTE ER EN
KOLLEKSJON MED ET KREATIVT UTVALG AV
ULIKE IDEER I EN LEKEN, TRENDY OG MORSOM
PALETT. SMÅ PÅFUNN LETTE Å LAGE TIL STORE
OG SMÅ I TOVE OG FRITIDSGARN.

TIPS! ETTER AT PLAGG ER VASKET
OG SENTRIFUGERT STREKKES OG
FORMES DE I FASONG OG LEGGES
FLATT TIL TØRK.
3

4

DET HAR
JEG ALDRI
GJORT FØR,
SÅ DET
KAN JEG HELT
SIKKERT
PIPPI

INFO
1. TOVET KJOLE. Garn: Tove. Pinne 4

5

2a

RILLESTRIKK
TOVER MER ENN
GLATTSTRIKK
2b

3

INFO
2 a, b. TOVET TEPPE MED SIKKSAKKMØNSTER. Garn: Tove. Pinne 5 - 4 1/2 / 3. TOVET PUTE MED KNUTER. Garn: Fritidsgarn. Pinne 6
4. TOVET PUTE MED KNAPP. Garn: Fritidsgarn. Pinne 6
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4

7

INFO
5. PUTE. Garn: Fritidsgarn. Pinne 5 1/2 / 6. TOVET LEKEBIL. Garn: Fritidsgarn. Pinne 5 1/2
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INFO
7. TOVET URO. Garn: Tove. Heklenål 3 / 8. TOVET LEKETEPPE. Garn: Fritidsgarn. Heklenål 5
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11

12

24

INFO
9. TOVET TREKK TIL TEKANNE. Garn: Fritidsgarn. Pinne 6 / 10. TOVET GRYTEUNDERLAG. Garn: Tove. Heklenål 3

13

1

DIY
INFO
11. FINGERHEKLET TEPPE. Garn: Fritidsgarn / 12. LYSESTAKE. Garn: Tove. Heklenål 3
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16

6

INFO
13. TOVET KRONE PANNEBÅND. Garn: Fritidsgarn. Pinne 5 1/2 / 14. TOVET HEKLET PUFF. Garn: Fritidsgarn. Heklenål 7
15. LEKEKUBE-TERNING. Garn: Tove. Heklenål 3

17

6

16

18

17

FORMES PÅ FOTEN ETTER TOVING.

INFO
16. ”UGLE” TOVET SITTEUNDERLAG. Garn: Fritidsgarn. Pinne 5 1/2 / 17. TOVEDE SMÅ SKO. Garn: Tove. Pinne 4
18. TOVEDE VOTTER. Garn: Tove. Pinne 4 / 19. TRAKTOR TOVET SITTEUNDERLAG. Garn: Fritidsgarn. Pinne 5 1/2

18

13

TIPS! TOV LITT FORSIKTIG
FØRSTE GANG, TOV EVENTUELT
FLERE GANGER FOR Å OPPNÅ
ØNSKET MÅL.

19
23

LEKEN,
TRENDY OG
MORSOM

19

ET
STEG
OM
GANGEN
INFO
20. TREKK TIL VARMEFLASKE. Garn: Fritidsgarn. Pinne 5 1/2 / 21. STELLEVESKE. Garn: Fritidsgarn, Mandarin Petit. Pinne 3 og 5 1/2

20

21

INFO
22. TOVEDE VOTTER. Garn: Fritidsgarn. Pinne 6
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23

6

24

LUN
NORSK
ULL

INFO
23. TOVEDE SKO. Garn: Fritidsgarn. Pinne 5 1/2 / 24. HEKLEDE TØFLER. Garn: Fritidsgarn. Heklenål 7
25. TOVEDE TØFLER. Garn: Fritidsgarn. Pinne 6 / 26. TOVET HJERTE. Garn: Tove. Pinne 3 1/2

25

INFO
27 a, b. HEKLEDE SITTEUNDERLAG. Garn: Fritidsgarn. Heklenål 5 / 28. TOVEDE SITTEUNDERLAG . Garn: Fritidsgarn. Pinne 5 1/2

26
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INFO
29. HEKLEDE KURVER. Garn: Fritidsgarn. Heklenål 5
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TIPS! TOVEEFFEKTEN BLIR STØRRE DESS
MER DU HAR I MASKINEN.
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27 b
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Art direction: Anya Aasebø. Foto: Trine Hisdal. Hår og styling: Kristin Sollid. Trykk: Gunnarshaug Trykkeri
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Nr 1
Tovet kjole
Design Sandnes Garn: Åsa Christiansen

Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) år
Plaggets mål:
Før toving:
Overvidde: (71) 75 (83) 85 (89) cm
Hel lengde: (50) 54 (59) 64 (69)
cm
Etter toving:
Overvidde: (59) 62 (69) 71 (74) cm
Hel lengde: ca (40) 43 (47) 51 (55)
cm
Garn:
TOVE (100 % norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnmengde:
Støvet petrol 7212: (150) 150
(200) 250 (250) gram
Tilbehør:
1 trykknapp
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på pinne nr 4 = 10
cm
1 rille
Frem og tilbake:
2 pinner rett
Rundt:
1 omgang vrang, 1 omgang rett

Legg opp (182) 194 (210) 222
(234) masker og strikk 2 riller rundt.
Fortsett med glattstrikk, og sett et
merke i hver side med (91) 97
(105) 111 (117) masker til hver del.
Strikk til arbeidet måler 5 cm.
Fell i hver side slik: *Strikk 1 rett, 2
rett sammen, strikk til 3 masker før
merke, ta 1 maske løs av, 1 rett,
trekk den løse masken over, 1 rett*,
gjenta fra *-* 1 gang = 4 masker
felt.
Gjenta fellingene hver (3.) 3. (3½.)
3. (3.) cm i alt (10) 11 (11) 13 (14)

ganger = (142) 150 (166) 170 (178)
masker.
Når arbeidet måler (36) 39 (42) 46
(50) cm felles (6) 6 (8) 8 (8) masker
i hver side (= (3) 3 (4) 4 (4) masker
på hver side av merke) til ermehull
og hver del strikkes ferdig for seg.
Forstykke:
= (65) 69 (75) 77 (81) masker.
Fortsett med glattstrikk frem og
tilbake, samtidig som det felles på
rettsiden slik: 1 rett, 2 rett sammen,
strikk til det gjenstår 3 masker, ta 1
m løs av, 1 rett, trekk den løse
masken over, 1 rett.
Fell på denne måte annenhver
pinne til det er felt i alt (2) 2 (3) 3
(3) ganger i hver side.
Sett
maskene på en hjelpepinne.
Bakstykke:
= (65) 69 (75) 77 (81) masker.
Fell i sidene som på forstykke,
samtidig som den midterste
masken felles til splitt, og hver side
strikkes ferdig for seg.
På høyre side legges det opp 7 nye
masker under splitten, og på
venstre side 1 ny maske over
splitten.
Sett maskene på en hjelpepinne.
Rundt bærestykke:
Sett alle maskene inn på samme
rundpinne.
Strikk frem og tilbake, samtidig
som det legges opp (46) 50 (52) 56
(60) nye masker over ermene =
(221) 237 (249) 261 (277) masker.
Strikk vrangbord *1 rett, 3 vrang*,
gjenta fra *-* pinnen ut, slutt med 1
rett.
Strikk med denne inndeling i (4) 4
(4) 5 (5) cm.
Fell på neste pinne fra rettsiden
ved å strikke 2 vrang sammen i alle
vrange felt.
Strikk *1 rett, 2 vrang*, gjenta fra ** pinnen ut, slutt med 1 rett.
Strikk med denne inndeling i (4) 4
(5) 5 (5) cm.
Fell på neste pinne fra rettsiden
ved å strikke 2 vrang sammen i alle
vrange felt.

Strikk *1 rett, 1 vrang*, gjenta fra ** pinnen ut, slutt med 1 rett.
Strikk med denne inndeling i (3) 4
(4) 4 (5) cm.
Fell av i vrangbord.
Sy til i splitten bak, med de 7 nye
maskene under splitten.
Tov plagget i vaskemaskin, se
side xx.
Strekk kjolen i fasong. Sy i en
trykknapp bak i splitten.

Nr 2 a
Tovet teppe med
sikksakk mønster
Design Sandnes Garn: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
Før toving: 170 x 205 cm
Etter toving: 136 x 170 cm
Garn:
TOVE (100 % norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnmengde:
Pudder rosa 3511: 400 gram
Lys gråmelert 1035: 200 gram
Svart 1099: 50 gram
Veiledende pinner:
Lang rundpinne nr 4½ og 5
Strikkefasthet:
16 masker mønster på pinne nr 5
= 10 cm

Legg opp 271 masker med svart
på lang rundpinne nr 4½, og strikk
5 pinner rett frem og tilbake = 3
riller.
Skift til lang rundpinne nr 5 og
pudder rosa.
Strikk vekselvis 12 pinner pudder
rosa og 6 pinner lys gråmelert
etter diagram til arbeidet måler ca
200 cm, slutt med pudder rosa.
Skift til lang rundpinne nr 4½ og
svart. Strikk 6 pinner rett.
Fell av med rette masker.
Tov teppet i vaskemaskin, se side
X.

Nr 2 b
Tovet teppe
med sikksakk mønster
Design Sandnes Garn: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
Før toving: 170 x 205 cm
Etter toving: 136 x 170 cm
Garn:
TOVE (100 % norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnmengde:
Maisgul 2015: 350 gram
Lys gråmelert 1035: 250 gram
Svart 1099: 50 gram
Veiledende pinner:
Lang rundpinne nr 4½
Strikkefasthet:
16 masker rillestikk på pinne nr 4½
= 10 cm

Legg opp 271 masker med svart
på lang rundpinne nr 4½, og strikk
5 pinner rett frem og tilbake = 3
riller.
Skift til maisgul.
Strikk vekselvis 8 pinner maisgul
og 6 pinner lys gråmelert etter
diagram til arbeidet måler ca 200
cm, slutt med maisgul.
Skift til svart og strikk 6 pinner rett.
Fell av med rette masker.
Tov teppet i vaskemaskin, se side
X.

Nr 3
Tovet pute med knuter

masker før merke, strikk glattstrikk
omgangen rundt.
Strikk 2 omganger glattstrikk.
Fell av.

Design Sandnes Garn: Liv Stangeland

Mål før toving:
Ca 50x52 cm
Mål etter toving:
Ca 40x40 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Sjøgrønn 7024: 400 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 6
Tilbehør:
1 fyllpute 40x40 cm
Strikkefasthet:
14 masker glattstrikk på pinne nr 6
= 10 cm
Knute:
Strikk i samme maske, (1 rett, 1
kast, 1 rett, 1 kast, 1 rett), vend,
strikk 5 vrang.
Strikk 4 pinner glattstrikk over
disse 5 maskene. Strikk 5 masker
rett sammen.
Legg opp 130 masker på
rundpinne nr 6. Sett et merke i
hver side med 65 masker til hver
del. Strikk bobler på forstykke, og
glattstrikk på bakstykke slik:
Strikk 2 omganger rundt glattstrikk.
**1 omgang med knute slik: Strikk
2 rett, 1 knute, *5 rett, 1 knute*,
gjenta fra *-* til det gjenstår 2
masker før merke, strikk glattstrikk
omgangen rundt.
Strikk 5 omganger glattstrikk.
1 omgang med knute slik: Strikk *5
rett, 1 knute*, gjenta fra *-* til det
gjenstår 5 masker før merke, strikk
glattstrikk omgangen rundt.
Strikk 5 omganger glattstrikk**.
Gjenta fra **-** til arbeidet måler
ca 52 cm.
OBS! Slutt med
1 omgang med knute slik: Strikk 2
rett, 1 knute, *5 rett, 1 knute*,
gjenta fra *-* til det gjenstår 2

Montering:
Sy sammen oppleggskant =
bunnen.
Toves i vaskemaskin, se siden
xxx.
Stapp inni puten, og sy sammen
avfelligskant.

Nr 4
Tovet pute med knapp
Design Sandnes Garn: Liv Stangeland

Størrelse etter toving:
40 x 40 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Maisgul 2015: 250 gram
Blågrå 6071: 50 gram, til knapp
Strikkefasthet:
14 masker glattstrikk på pinne nr 6
= 10 cm
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 6
Tilbehør:
Fyllpute ca 40x40 cm
2 knapper med øye a 4 cm

Legg opp 130 masker med
maisgul på rundpinne nr 6. Strikk
52 cm rundt i glattstrikk. Fell av.
Trekk til knapp:
Legg opp 8 masker med blågrå på
pinne nr 6 og strikk glattstrikk frem
og tilbake, samtidig som det økes
1 maske i hver side annenhver
pinne til i alt 12 masker.
Strikk til arbeidet måler 7 cm.
Fell 1 maske i hver side
annenhver pinne til i alt 8 masker
gjenstår. Fell av.
Strikk et trekk til på samme måte.
Montering:
Sy sammen i bunnen av puten.
Toves i vaskemaskinen, se side
xxx.
Tråkle rundt kanten på trekk til
knapp og knytt det på knappen.
Stapp inn puten og sy sammen
åpningen. Sy fast midt på og
igjennom puten en knapp på hver
side.

Nr 5
Pute
Design Sandnes Garn: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
43x43 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Svart 1099: 200 gram
Natur 1012: 100 gram
Tilbehør:
Innleggspute 45x45 cm
Veiledende strikkepinne:
Rundpinne nr 5½
Strikkefasthet:
15 masker glattstrikk på pinne nr
5½ = 10 cm
Legg opp 130 masker med svart
på rundpinne nr 5½.
Strikk diagram rundt i glattstrikk,
gjenta som diagrammet viser og
arbeidet måler ca 43 cm.
Fell av.
Montering:
Sy
sammen
oppleggsog
avfellingskant, men la det gjenstå
en åpning til innleggspute.
Stapp i innleggspute og sy
sammen åpningen.

Nr 6
Tovet lekebil
Design Sandnes Garn: Åsa Christiansen

Plaggets mål:
Før toving: ca 22 x 14 cm
Etter toving: ca 18 x 12 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Sjøgrønn 7024: 50 gram
Støvet petrol 7212: 50 gram
Petrol 6937: 50 gram
Maisgul 2015: 50 gram
Tilbehør:
Litt fyllvatt
Veiledende pinner:
Pinne nr 5½
Heklenål nr 5½
Strikkefasthet:
15 masker glattstrikk på pinne nr
5½ = 10 cm
Riller:
Strikk rett på alle pinner
Bil:
Legg opp 33 masker med
sjøgrønn på pinne nr 5½, og strikk
riller frem og tilbake. Strikk
diagram og fell som diagram
viser.
Strikk en bil til på samme måte.
Hjul:
Legg opp 4 lm med maisgul og
heklenål nr 5½, og ta sammen til
en ring med 1 kjm.
1. omgang: Hekle 12 fm i ringen,
ta sammen med 1 kjm i første lm.
2. omgang: Hekle *2 fm i første
fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 18 fm.
3. omgang: Skift til petrol, og
hekle *2 fm i første fm, 1 fm i hver
av de neste 2 fm*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 24 fm.
Hekle i alt 4 hjul.
Montering:
Tov delene i vaskemaskin, se side
xxx.

Filt 2 vindu med støvet petrol på
hver bil, se foto.
Sy 2 hjul til hver bil.
Legg
bilene
vrangside
mot
vrangside og sy sammen, la det
gjenstå en liten åpning. Ha i
fyllvatt, og sy igjen den siste biten.

Nr 7
Tovet uro
Design Sandnes Garn: Anita Brathetland

Garn:
TOVE (100 % norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnmengde:
Maisgul 2015: 50 gram
Neon orange 3408: 50 gram
Støvet petrol 7212: 50 gram
Korall 4207: 50 gram
Lyng 4342: 50 gram
Natur 1012: 50 gram
Sjøgrønn 7024: 50 gram
Tilbehør:
Rundt håndtak eller lignende ring,
ca diameter 17 cm
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3 og 4½
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
Stor ball:
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.-8. omgang: Hekle 1 fm i hver
fm = 30 fm.

9. omgang: Hekle *3 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 fm
10. omgang: Hekle *2 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 18 fm.
11. omgang: Hekle *1 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 12 fm.
Fyll med garn inni ballen, surr ca
100 ganger rundt 3 fingrer.
12. omgang: Hekle 2 fm sammen
omgang rundt.
Klipp av tråden, tråkle den rundt
omgangen og trekk sammen.
Mellomstor ball:
Hekle 1.-4. omgang som stor ball
= 24 fm.
5.-6. omgang: Hekle 1 fm i hver
fm = 24 fm.
7. omgang: Hekle *2 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 18 fm.
8. omgang: Hekle *1 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 12 fm.
Fyll med garn inni ballen, surr ca
50 ganger rundt 3 fingrer.
9. omgang: Hekle 2 fm sammen
omgang rundt.
Klipp av tråden, tråkle den rundt
omgangen og trekk sammen.
Liten ball:
Hekle 1-3. omgang som stor ball
= 18 fm.
4.-5. omgang: Hekle 1 fm i hver
fm = 18 fm.
6. omgang: Hekle *1 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 12 fm.
Fyll med garn inni ballen, surr ca
25 ganger rundt 3 fingrer.
7. omgang: Hekle 2 fm sammen
omgang rundt.
Klipp av tråden, tråkle den rundt
omgangen og trekk sammen.
Antall:
Hekle 2 stk
mellomstor ball
maisgul.
Hekle 2 stk
mellomstor ball
neon orange.
Hekle 1 stk
mellomstor ball
støvet petrol.
Hekle 1 stk
mellomstor ball
korall.

stor ball, 2 stk
og 3 stk liten ball i
stor ball, 1 stk
og 1 stk liten ball i
stor ball, 2 stk
og 2 stk liten ball i
stor ball, 2 stk
og 1 stk liten ball i

Hekle 1 stk
mellomstor ball
lyng.
Hekle 1 stk
mellomstor ball
natur.
Hekle 1 stk
mellomstor ball
sjøgrønn.

stor ball, 2 stk
og 2 stk liten ball i
stor ball, 2 stk
og 2 stk liten ball i
stor ball, 1 stk
og 2 stk liten ball i

Montering:
Tov alle ballene i vaskemaskin, se
side xx.
Hekle med dobbel tråd i natur med
heklenål nr 4½ rundt en ring.
Hekle 50 lm til en snor og fest i
begge sider av ringen. Hekle en
snor til på samme måte og fest på
tvers av den andre snoren.
Klipp en tråd i ønsket lengde og
fest rundt snorene (oppheng).
Klipp 8 stk tråder i natur i
forskjellige lengder. Træ ballene
på trådene og fest i ringen.
OBS! Tenk på vektfordelingen når
trådene blir festet, slik at uroen
ikke henger skjevt.

Nr 8
Tovet leketeppe
Design Sandnes Garn: Liv Stangeland

Mål, før toving:
Diameter ca 120 cm
Mål, etter toving:
Diameter ca 100 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Sjøgrønn 7024: 200 gram
Maisgul 2015: 150 gram
Korall 4207: 100 gram
Pudder 2622: 100 gram
Støvet grønn 7243: 100 gram
Støvet petrol 7212: 200 gram
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 5
Heklefasthet:
17 st med heklenål nr 5 = 10 cm
1. st = 3 lm
Ta sammen omgangen med 1
kjm i første st.
Stripemønster:
Hekle med sjøgrønn til diameteren
måler 20 cm.
Hekle videre slik: Maisgul 4 cm,
korall 2 cm, pudder 4 cm, støvet
grønn 4 cm, støvet petrol 4 cm,
sjøgrønn 6 cm, maisgul 4 cm,
korall 2 cm, pudder 4 cm, støvet
grønn 4 cm, støvet petrol 4 cm,
sjøgrønn 6 cm.
Legg opp 5 lm med sjøgrønn, og ta
sammen med 1 kjm i første lm.
Hekle i stripemønster.
1. omgang: Hekle 12 st i ringen.
2. omgang: Hekle 2 st i hver st
omgangen rundt = 24 st.
3. omgang: Hekle *2 st i første st,
1 st i neste st*. Gjenta fra *-*
omgangen rundt = 36 st.
4. omgang: Hekle *2 st i første st,
1 st i hver av de neste 2 st*. Gjenta
fra *-* omgangen rundt = 48 st.

Fortsett å hekle på denne måten
med 1 st mer mellom økningene for
hver omgang til arbeidet måler ca
120 cm.
Toves i vaskemaskin, se side xxx .

Nr 9
Tovet trekk til tekanne
Design Sandnes Garn: Liv Stangeland

Mål før toving:
Omkretsen: 68 cm, høyde: 26 cm
Mål etter toving:
Omkretsen: 57cm, høyde: 20 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Oker 2035: 150 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 6
Tilbehør:
Tekanne
Eva Sol
Strikkefasthet:
14 masker glattstrikk på pinne nr 6
= 10 cm
Knute:
Strikk i samme maske, (1 rett, 1
kast, 1 rett, 1 kast, 1 rett), vend,
strikk 5 vrang.
Strikk 4 pinner glattstrikk over
disse 5 maskene. Strikk 5 masker
rett sammen.

Legg løst opp 66 masker på
rundpinne nr 6. Strikk 3 cm rundt i
vrangbord 1 rett, 1 vrang. Stikk 10
omganger i glattstrikk rundt,
samtidig som det økes 10 m jevnt
fordelt på 1., 4. og 8. omgang = 96
masker. Strikk 1 omgang med
knuter slik: Strikk 2 rett, 1 knute, *5
rett, 1 knute*, gjenta fra *-*, slutt
med 3 rett*.
Strikk 5 omganger glattstrikk.
Strikk 1 omgang med knute slik:
Strikk *5 rett, 1 knute*, gjenta fra ** omgangen rundt.
Strikk 5 omganger glattstrikk.
Gjenta knutemønsteret på samme
måte til i alt 4 rader med knuter.
Strikk 1 omgang glattstrikk.
Strikk inn en tråd i kontrastfarge
over de 7 siste og 6 første
maskene
på
omgangen
=

hjelpetråd. Sett de 13 maskene
tilbake på høyre hånds pinne.
Strikk 10 omganger glattstrikk over
alle maskene, samtidig som det
felles 10 masker jevn fordelt på 2.
, 4. og 8. omgang = 66 masker.
Strikk 3 cm rundt i vrangbord 1
rett, 1 vrang.
Fell løst av.
Tut:
Tekk ut hjelpetråden. Sett 26
masker inn på strømpepinne nr 6.
Strikk 5 omganger i glattstrikk
rundt, samtidig som det felles 4
masker jevnt fordelt på 2. og 4.
omgang = 18 masker. Strikk 3
omganger vrangbord 1 rett, 1
vrang. Fell løst av. Toves i
vaskemaskin, se side xxx.

Nr 10
Tovet gryteunderlag
Design Sandnes Garn: Anita Brathetland

Størrelse:
15x15 cm
Garn:
TOVE (100 % norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnmengde:
Lys gråmelert 1035: 50 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
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.
6-8. omgang: Hekle 1 fm i hver fm
= 30 fm.
9. omgang: Hekle *3 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 24 fm.
10. omgang: Hekle *2 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 18 fm.

11. omgang: Hekle *1 fm, 2 fm
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = 12 fm.
12. omgang: Hekle 2 fm sammen
omgang rundt.
Klipp av tråden, tråkle rundt omgangen og trekk sammen.
Hekle i alt 16 sirkler på samme
måte.
Montering:
Tov alle sirklene i vaskemaskin, se
side 5.
Sy sammen kant i kant, se foto.

Nr 11
Fingerheklet teppe
Design Sandnes Garn: Anita Brathetland

Teppets mål:
Diameter: Ca 128 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: 450 gram
Heklefasthet:
4 st = 10 cm
Første st hekles som 3 lm

Hekle 6 lm med trippel 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 i 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 lmbuen, gjenta fra *-* i alt 8 ganger,
ta sammen med 1 kjm.
5. omgang: Hekle 5 kjm til
midterste dbst i første lm-vifte, *10
lm, 1 fm i toppen av neste lmvifte*, 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 i første lm-vifte,
*12 lm, 1 fm i toppen av neste lmvifte*, 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 om 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 5 st jevnt fordelt = 117 st,
ta sammen med 1 kjm.
11. omgang: Hekle 1 st i hver st =
117 st, ta sammen med 1 kjm.
12. omgang: Hekle *12 lm, hopp
over 8 st, 1 fm*, gjenta fra *-* i alt
13 ganger = 13 lm-buer, ta
sammen med 1 kjm.
13. 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 13 ganger, ta sammen
med 1 kjm.
Klipp av tråden og fest den godt.

Nr 12
Lysestake
Design Sandnes Garn: Anita Brathetland

Størrelse:
Diameter ca 27 cm
Garn:
TOVE (100% norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnmengde:
Pudder 3511: 50 gram
Mørk sjøgrønn 6526: 50 gram
Støvet grønn 7243: 50 gram
Korall 4207: 50 gram
Maisgul 2015: 50 gram
Natur 1012: 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

Trekk rundt trekule:
1. omgang: Hekle 6 fm om en
magisk sirkel med 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. 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 med mørk sjøgrønn,
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 mørk sjøgrønn, 2 stk i
støvet grønn, 2 stk i korall og 1 stk
i natur.
Liten kule:
1. omgang: Hekle 6 fm om en
magisk sirkel med støvet grønn, 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 støvet grønn, 1 stk i
natur, 1 stk i korall og 3 stk i
maisgul.
Montering:
Hekle en lm-snor i maisgul, trekk
snoren gjennom alle kulene og
knytt en sløyfe. Se foto.

Nr 13
Tovet krone pannebånd
Design Sandnes Garn: Åsa Christiansen

Størrelse:
Barn
Plaggets mål:
Omkrets etter toving: ca 48 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Pudder rosa 3511/Støvet petrol
7212: 50 gram
Veiledende pinner:
Pinne nr 5½
Strikkefasthet:
14 masker rillestrikk på pinne nr
5½ = 10 cm
Øk 1 maske:
Ta opp tråden mellom to masker
og strikk den vridd rett
Riller:
Strikk rett på alle pinner

Strikkes på tvers.
Legg opp 14 masker på pinne nr
5½ og strikk riller frem og tilbake
(1. pinne = vrangsiden).
Øk 1 maske i begynnelsen av hver
pinne fra rettsiden til i alt 19
masker. Fell ved å strikke 2 vridd
rett sammen i begynnelsen av
hver pinne fra rettsiden til det
gjenstår 14 masker.
Øk som tidligere til i alt 21 masker,
fell som tidligere til 14 masker
gjenstår.
Øk til i alt 23 masker, fell til 14
masker gjenstår.
Øk til i alt 21 masker, fell til 14
masker gjenstår.
Øk til i alt 19 masker, fell til 14
masker gjenstår.
Fell av.
Sy
sammen
oppleggs
og
avfellingskant.
Tov kronen i vaskemaskin, se side
XX.
Form kronen før den tørker.

Nr 14
Tovet heklet puff
Design Sandnes Garn

Størrelse:
Etter toving: 38x38x38 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Sjøgrønn 7024: 600 gram
Tilbehør:
5 sitteputer fra Jysk 40x40x5 cm til
fyll
Veiledende pinner:
Heklenål nr 7
Strikkefasthet:
10 fm med heklenål nr 7 = 10 cm

Legg opp 2 lm med heklenål nr 7,
og hekle 7 fm i 1. lm.
Hekle videre rundt i bakerste
maskeledd.
Omgangen tas ikke sammen, men
hekles rundt i spiral.
Sett et merke der omgangen
begynner.
Hekle *3 fm i 1 fm, 1 fm*, gjenta
fra *-* i alt 4 ganger = 4 hjørner.
Hekle 1 fm, *3 fm i 1 fm, 3 fm*,
gjenta fra *-* alt 4 ganger, slutt
med 1 fm.
Hekle 2 fm, *3 fm i 1 fm, 5 fm*,
gjenta fra *-* alt 4 ganger, slutt
med 2 fm.
Fortsett rundt og med 2 fm mer
mellom hvert hjørne for hver ny
omgang til nesten 2 nøster er
heklet opp, la det gjenstå ca ½
meter til å sy sammen, slutt i et
hjørne eller midt på omgangen.
Hekle i alt 6 deler.
Montering:
Sy delene sammen fra vrangsiden
til et kvadrat, men la det gjenstå 3
sider i bunnen til åpning.
Sy sammen sitteputene med sterk
tråd, slik at de ikke glir fra
hverandre.
Tov puffen i vaskemaskin, se side
X.

Strekk og form puffen mens den
ennå er fuktig, legg i sitteputene,
og sy sammen åpningen.
Sy sammen åpningen med sterk
tråd.

Nr 15
Lekekube - terning
Design Sandnes Garn

Størrelse:
10x10x10 cm
Garn:
TOVE (100 % norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnmengde:
Pudder rosa 3511: 50 gram
Mørk sjøgrønn 6526: 50 gram
Støvet petrol 7212: 50 gram
Korall 4207: 50 gram
Maisgul 2015: 50 gram
Tilbehør:
3 kuber i skumgummi 10x10x10
cm
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3
Heklefasthet:
22 fm med heklenål nr 3 = 10 cm
Kube 1:
Legg opp 2 lm med pudder rosa,
heklenål nr 3, og hekle 7 fm i 1.
lm.
Hekle videre rundt i bakerste
maskeledd hele tiden.
Omgangen tas ikke sammen, men
hekles rundt i spiral.
Sett et merke der omgangen
begynner.
Hekle *3 fm i 1 fm, 1 fm*, gjenta
fra *-* i alt 4 ganger = 4 hjørner.
Hekle 1 fm, *3 fm i 1 fm, 3 fm*,
gjenta fra *-* alt 4 ganger, slutt
med 1 fm.
Hekle 2 fm, *3 fm i 1 fm, 5 fm*,
gjenta fra *-* alt 4 ganger, slutt
med 2 fm.
Fortsett rundt og med 2 fm mer
mellom hvert hjørne for hver ny
omgang til arbeidet måler ca 10
cm i høyden og bredden, slutt med
1 kjm i neste fm.
Hekle i alt 6 ruter med pudder
rosa.
Montering:
Dekor:
Begynn innerst i spiralen, velg
farge, og hekle så mange

omganger du ønsker. Hekle
avbrutte omganger, små, store
firkanter, se foto.
Beg i 1. fm av de 8 første fm, og
hekle fm i fremste maskeledd
rundt i spiral, ingen økninger.
Hekle dekor på alle delene.
Sy delene sammen fra vrangsiden
til et kvadrat, men la det gjenstå
en åpning til fyll.
Stapp kuben med skumgummi, og
sy igjen åpningen.
Kube 2:
Hekle en kube i maisgul (= 6
ruter).
Kube 3:
Hekle en kube med 2 ruter i støvet
petrol (= topp og bunn), 1 rute i
hver av fargene pudder rosa, mørk
sjøgrønn, korall og maisgul.

Nr 16

Tov kroppen og nebbet
vaskemaskin, se side XX.

”Ugle”
Tovet sitteunderlag

Filt øyner på kroppen, se foto.
Sy nebbet til kroppen, se foto.
Knytt 4 stykk ca 20 cm lange
tråder på toppen av hodet som
ører, se foto.

Design Sandnes Garn: Åsa Christiansen

Plaggets mål:
Før toving: ca 40 x 40 cm
Etter toving: ca 32 x 32 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
TOVE (100 % norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnmengde:
FRITIDSGARN
Gråbeige melert 2650: 150 gram
TOVE Til filting
Sjøgrønn 7024, Oransje 3408,
Svart 1099, Natur 1012: 50 gram
eller rest
Maisgul 2015: 50 gram til nebb
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 5½
Filtenål
Strikkefasthet:
15 masker rillestrikk på pinne nr
5½ = 10 cm
Kropp:
Legg opp 60 masker med
gråbeige melert FRITIDSGARN på
rundpinne nr 5½ og strikk rillestrikk
frem og tilbake til arb måler 25 cm.
Fell 1 maske i hver side. Strikk 3
pinner. Fell 1 maske i hver side.
Strikk 3 pinner. Videre felles 1
maske i begynnelsen av hver
pinne til det gjenstår 20 masker.
Fell 2 masker i begynnelsen av de
neste 2 pinnene, deretter 3
masker i begynnelsen av de neste
2 pinnene.
Fell av de resterende maskene.
Nebb:
Legg opp 19 masker med maisgul
TOVE, og strikk rett frem og
tilbake, samtidig som det felles 1
maske i hver side hver 4. omgang
til det gjenstår 3 masker.
Fell av.

i

Nr 17
Tovede små sko
Design Sandnes Garn: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(0-3) 6-9 (12-18) mnd
Garn:
TOVE (100 % norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnmengde:
Pudder rosa 3511/maisgul 2015/
Blå 6364/Sjøgrønn 7024: 50 gram
alle størrelser
Veiledende pinner:
Strømpepinne nr 4
Strikkefasthet:
20 masker glattstrikk på pinne nr 4
= 10 cm
Tøfler:
Legg opp (24) 28 (32) masker på
pinne nr 4, og strikk (14) 14 (14)
pinner glattstrikk frem og tilbake.
Fordel
maskene
på
strømpepinner, og strikk glattstrikk
rundt til arbeidet fra oppleggskant
måler (10) 11 (12) cm.
Fell (8) 7 (8) masker jevnt fordelt.
Gjenta fellingene hver omgang i alt
(2) 3 (3) ganger = (8) 7 (8)
masker.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom maskene, stram til og
fest den godt.
Strikk en sko til på samme måte.
Montering:
Sy sammen oppleggskanten = bak
på hælen.
Tov skoene i vaskemaskin, se side
X.

Nr 18
Tovede votter
Design Sandnes Garn: Åsa Christiansen

Størrelse:
(1-2) 3-4 (5-6) 7-8 år
Garn:
TOVE (100 % norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnmengde:
Støvet grønn 7243/ korall 4207:
(50) 50 (100) 100 gram
Veiledende pinner:
Strømpepinne nr 4
Strikkefasthet:
20 masker glattstrikk på pinne nr 4
= 10 cm

Legg opp (36) 40 (44) 48 masker
på strømpepinne nr 4, og strikk (9)
10 (11) 13 cm vrangbord rundt 1
rett, 1 vrang.
Strikk (6) 7 (8) 9 omganger
glattstrikk.
Øk til kile slik: Strikk (17) 19 (21)
23 masker, øk 1 maske, strikk 2
rett, øk 1 maske. Fortsett å øke til
kile på hver 4. omgang med 2
masker mer mellom økningene (1)
1 (2) 2 ganger til, deretter
annenhver omgang (4) 5 (5) 5
ganger = (14) 16 (18) 18
kilemasker.
Strikk 1 omgang.
Sett kilens masker på en tråd.
Strikk rundt i glattstrikk og legg
opp 2 nye masker bak kilen.
Strikk til arb fra vrangborden måler
(11) 13 (15) 17 cm.
Sett et merke i hver side med (18)
20 (22) 24 masker til hver del.
Fell i hver side annenhver omgang
(3) 4 (5) 6 ganger slik: Strikk *1
rett, 2 rett sammen, strikk til det
gjenstår 3 masker før merke, ta 1
maske løs av, 1 rett, trekk den
løse masken over*, gjenta fra *-*.
Fortsett slik: Strikk *1 rett, 3 rett
sammen, strikk til det gjenstår 4
masker før merke, ta 1 maske løs
av, 2 rett sammen, trekk den løse
m over*, gjenta fra *-*.

Strikk 1 omgang, og gjenta den
siste fellingen en gang til = 8
masker.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom maskene og fest godt.
Tommel:
Sett kilens masker over på 3
strømpepinner, og legg opp 2 nye
masker.
Strikk (4) 5 (6) 7 cm glattstrikk.
Strikk 2 rett sammen omgangen
rundt.
Strikk 1 omgang. Strikk 2 rett
sammen omgangen rundt.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom maskene og fest den
godt.
Strikk en vott til på samme måte.
Toves i vaskemaskin, se side xx.

Nr 19
”Traktor”
tovet sitteunderlag
Design Sandnes Garn: Åsa Christiansen

Plaggets mål:
Før toving: ca 40 x 34 cm
Etter toving: ca 34 x 29 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
TOVE (100 % norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnmengde:
FRITIDSGARN
Støvet grønn 7243: 150 gram
Mørk blå 6364: 100 gram
TOVE
Støvet petrol 7212: 50 gram eller
rest til filting
Veiledende pinner:
Pinne nr 5½
Heklenål nr 5½
Strikkefasthet:
15 masker glattstrikk på pinne nr
5½ = 10 cm

Skrog:
Legg opp 60 masker med støvet
grønn på pinne nr 5½, og strikk 20
cm rillestrikk frem og tilbake.
Fell de første 22 maskene, og
strikk videre over de resterende 38
maskene til arb måler 34 cm.
Hjul:
Legg opp 6 lm med mørk blå og ta
sammen til en ring med 1 kjm.
1. omgang: Hekle 12 fm i ringen,
ta sammen med 1 kjm.
2. omgang: Hekle *1 fm i første
fm, 2 fm i neste fm*, gjenta fra *-*
omg rundt, ta sammen med 1 kjm
= 18 fm.
3. omgang: Hekle * 1 fm i hver av
de neste 2 fm, 2 fm i neste fm*,
gjenta fra *-* omg rundt = 24 fm.
Fortsett på samme måte og øk 6
masker for hver omgang, og med
1 maske mer mellom hver økning
for hver gang.
Hekle et hjul som er 10 cm og et
som er ca 16 cm i diameter.

Toves i vaskemaskin, se side xx.
Sy hjulene til skroget.
Filt vindu med TOVE støvet petrol,
se foto.

Nr 20
Trekk til varmeflaske
Design Sandnes Garn

Størrelse:
46x30 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Oker 2035: 50 gram
Maisgul 2015: 50 gram
Tilbehør:
5 knapper
Hjelmtvedt K340797
Veiledende strikkepinne:
Rundpinne nr 5½
Strikkefasthet:
15 masker glattstrikk på pinne nr
5½ = 10 cm
Rillestrikk frem og tilbake:
Strikk rett på alle pinner
Rillestrikk rundt:
Strikk vekselvis 1 omgang rett, 1
omgang vrang
Bakstykke:
Begynn nederst.
Legg opp 36 masker med oker på
rundpinne nr 5, og strikk 3 pinner
rillestrikk frem og tilbake.
Strikk 5 knapphull slik (= fra
rettsiden):
Strikk 3 rett, *fell 2 masker som
legges opp igjen på neste pinne,
strikk 5 rett*, gjenta fra *-* i alt 4
ganger, fell 2 masker som legges
opp igjen på neste pinne, 3 rett.
Strikk rillestrikk til arbeidet måler
ca 8 cm.
Legg arbeidet til side.
For- og bakstykke:
Legg opp 34 masker med maisgul
på rundpinne nr 5½.
Sett delene sammen på rundpinne
nr 5½ = 70 masker.
Sett et merke rundt første og siste
maske på bakstykke = 34 masker
mellom merkene.

Strikk mønster rundt i glattstrikk til
arbeidet måler 19 cm.
Fortsett med mønster, samtidig
som det felles 2 masker i hver side
ved å strikke 2 rett sammen etter
hvert merke og 2 masker vridd rett
sammen før hvert merke.
Gjenta
fellingene
annenhver
omgang i alt 5 ganger = 50
masker.
Strikk videre rillestrikk med
maisgul, samtidig som det på
første omgang felles 14 masker
jevnt fordelt = 36 masker.
På 3. omgang økes det 1 maske
på hver side av merkene ved å ta
opp tråden mellom 2 masker og
strikk den vridd rett = 4 masker
økt.
Gjenta økningene på 5. omgang =
44 masker.
Strikk til rillekanten måler ca 8 cm.
Fell av.
Sy i knapper.

Nr 21
Stelleveske

og strikk riller frem og tilbake til
arbeidet måler 10 cm.
Fell av.
Strikk en hank til på samme måte.

Design Sandnes Garn: Åsa Christiansen

Veskens mål:
Ca 136 x 71 cm
Teppets mål:
Ca 35 x 67 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
MANDARIN PETIT (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
FRITIDSGARN
Maisgul 2015: 900 gram
MANDARIN PETIT
Natur 1012: 150 gram
Tilbehør:
2 store knapper
Hjelmtvedt K340797
4 små knapper
Hjelmtvedt K310565
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 3 og 5½
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
15
masker
glattstrikk
med
FRITIDSGARN på pinne nr 5½ =
10 cm
27
masker
rillestrikk
med
MANDARIN PETIT på pinne nr 3 =
10 cm
Riller:
Strikk rett på alle pinner
Hekleforklaring:
Lm = luftmaske
Fm = fastmasker
Stelleveske:
Legg opp 130 masker med
maisgul FRITIDSGARN, på pinne
nr 5½, og strikk glattstrikk frem og
tilbake til arbeidet måler 166 cm.
Fell løst av.
Hank:
Legg opp 68 masker med
FRITIDSGARN, på pinne nr 5½,

Klaff:
Legg opp 36 masker med
FRITIDSGARN, på pinne nr 5½,
og strikk riller frem og tilbake til
arbeidet måler 20 cm.
Fell av.
Toving:
Tov i vaskemaskin, se side xx.
Montering:
Brett vesken og sy lommer, etter
skisse.
Brett hanken og sy sammen
langside mot langside. Sy den
andre hanken på samme måte. Sy
fast hankene på vesken.
Sy fast klaffen på ene siden og lag
2 hemper til lukking på den andre
siden, se foto.
Sy i knappene på klaffen.
Teppe:
Legg opp 94 masker, med natur
MANDARIN PETIT på pinne nr 3
og strikk riller til arbeidet måler 67
cm.
Fell løst av.
Hekle en omgang fm rundt teppet,
med heklenål nr 3, samtidig som
det i hvert hjørne hekles knapphull
med 4 lm, 1 fm i neste maske.
Montering:
Legg teppet på innsiden av vesken
og mål ut hvor knappene skal sys
i.

Nr 22
Tovede votter
Design Sandnes Garn: Liv Stangeland

Størrelse:
(8-10 år) XS (S) M (L)
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Støvet petrol 7212: (100) 100
(100) 100 (150) gram
Veiledende pinner:
Strømpepinner nr 6
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på pinne nr 6 = 10
cm

Legg opp (28) 32 (36) 40 (44)
masker på strømpepinne nr 6.
Strikk (8) 10 (12) 14 (16)
omganger vrangbord rundt 2 rett,
2 vrang.
Strikk (7) 9 (11) 13 (15) omganger
glattstrikk samtidig som
masketallet reguleres til (26) 30
(34) 40 (44) masker på 1. omgang.
Strikk inn en tråd i annen farge for
tommel over (4) 6 (6) 7 (8) m,
begynn etter 1 maske fra kanten.
Sett maskene tilbake på pinnen og
strikk de en gang til men med det
vanlige garnet. Strikk (14) 18 (21)
27 (30) omganger glattstrikk.
Sett et merke i hver side, med (13)
15 (17) 20 (22) masker mellom
merkene.
Felling: Strikk til 2 m før merke, ta
1 maske løs av, 1 rett, trekk den
løse masken over, 2 rett sammen.
Gjenta fellingen ved andre merke
= 4 masker felt.
Gjenta fellingene annenhver
omgang 3 ganger, deretter hver
omgang til (6) 6 (6) 8 (8) masker
gjenstår. Klipp av garnet trekk
tråden gjennom maskene og fest
den godt.
Tommel: Ta ut hjelpetråden,
sett maskene på strømpepinne nr
6, og plukk opp masker i sidene
slik at det er til sammen (11) 13
(15) 17 (19) masker.

Strikk (8) 9 (13) 15 (18) omganger
glattstrikk rundt.
Felling: Strikk 2 og 2 masker
sammen omgangen rundt. Strikk 1
omgang glattstrikk.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom maskene, og fest den
godt.
Strikk en vott til på samme måte,
men med tommelen på andre
siden.
Toves i vaskemaskin, se side 5.

Nr 23
Tovede sko
Design Sandnes Garn: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(2-4) 6-8 (10-12) år
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Maisgul 2015: (50) 50 (100) gram
Veiledende pinner:
Pinne nr 5½
Strikkefasthet:
15 masker glattstrikk på pinne nr
5½ = 10 cm
Legg opp (24) 28 (32) masker på
strømpepinne nr 5½, og strikk (16)
18 (20) pinner glattstrikk frem og
tilbake.
Fordel
maskene
på
strømpepinner, og strikk glattstrikk
rundt yterligere (9) 12 (15) cm.
Fell (8) 7 (8) masker jevnt fordelt.
Gjenta fellingene hver omgang i alt
(2) 3 (3) ganger = (8) 7 (8)
masker.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom maskene, stram til og
fest den godt.
Strikk en sko til på samme måte.
Montering:
Sy sammen oppleggskanten = bak
på hælen.
Tov skoene i vaskemaskin, se side
5.

Nr 24
Heklet tøfler
Design Sandnes Garn: Anita Brathetland

Størrelse:
(4-6 år) Dame (Herre)
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Sjøgrønn 7024/ Oker 2035/ Mørk
gråmelert 1055: (50) 100 (100)
gram
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 7
Heklefasthet:
10 fm med heklenål nr 7 = 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

Alle størrelser:
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.
Størrelse (Dame) Herre:
Hekle *2 fm i første fm, 2 fm*,
gjenta fra *-* omgangen rundt = 24
fm.
Hekle *2 fm i første fm, 3 fm*,
gjenta fra *-* omgangen rundt = 30
fm.
Alle størrelser:
Hekle uten økning til arbeidet
måler (10) 15 (17) cm.
Vend og hekle (14) 22 (23) fm
frem og tilbake, vend hver rad med
1 lm.

Hekle på denne måten til arbeidet
måler (17) 27 (31) cm.
Hekle (4) 6 (7) fm, *2 fm sammen*,
gjenta fra *-* i alt (3) 5 (5) ganger,
slutt med (4) 6 (6) fm = (11) 17
(18) fm.
Hekle (3) 3 (4) fm, *2 fm sammen*,
gjenta fra *-* i alt (3) 5 (5) ganger,
slutt med (2) 4 (4) fm = (8) 12 (13)
fm.
Klipp av tråden.
Hekle en tøffel til på samme måte
Montering:
Sy tøffelen sammen i hælen.
Toves i vaskemaskin, se side xx.
Strekk og form tøflene mens de
ennå er fuktige.

Nr 25
Tovede tøfler
Design Sandnes Garn: Liv Stangeland

Størrelse:
Dame
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Oker 2035: 100 gram
Veiledende pinner:
Strømpepinne nr 6
Strikkefasthet:
14 masker glattstrikk på pinne nr 6
= 10 cm

Legg
opp
44
masker
på
strømpepinne nr 6, og strikk 4 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Strikk 1 omgang glattstrikk.
Hæl:
Strikk hæl over omgangens første
og siste 11 masker. Strikk frem og
tilbake i glattstrikk. 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 vrangt,
henholdsvis rett så det dannes en
kjedemaske. Fortsett på denne
måten 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.
Strikk 1 omgang over alle
maskene, omgangen begynner
midt bak. Sett ett merke i hver
side. Strikk 2 omganger samtidig
som det felles 2 masker i hver
side, 1 maske på hver side av
merkene = 4 masker felt.
*Strikk 3 omganger. Strikk 17
masker, plukk opp fra vrangsiden i
tredje omgang under med en
hjelpepinne 1 maske i hver maske
6 ganger, strikk 1 maske fra hver

pinne sammen 6 ganger (= bise),
strikk 17 masker*, gjenta fra *-*.
Strikk til arbeidet fra hælfellingen
måler ca 17 cm (målt på
undersiden).
Tå-felling:
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 4 masker
gjenstår. Trekk tråden gjennom
maskene og fest tråden godt.
Strikk en tøffel til på samme måte.
Toves i vaskemaskin, se side xxx.

Nr 26
Tovet hjerte
Design Sandnes Garn: Anette Hellstrøm Olsen

Størrelse:
Før toving: ca 14 x 12 cm
Etter toving: ca 10 x 8 cm
Garn:
TOVE (100 % norsk ull, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnmengde:
Korall 4207: 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 med ønsket farge. Strikk
rillestrikk etter diagram, øk og
fell som diagram viser.
Fell av.
Strikk et hjerte til på samme måte.
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 i vaskemaskin, se side
xx.

Nr 27 a
Heklede sitteunderlag
Design Sandnes Garn: Liv Stangeland

Mål, før toving:
50 X 50 cm
Mål, etter toving:
40 x 40 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Maisgul 2015 Farge 1: 50 gram
Sjøgrønn 7024 Farge 2: 100 gram
Pudder rosa 3511 Farge 3: 100
gram
Gråblå 6071 Farge 4: 50 gram
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 5
Heklefasthet:
17 st med heklenål nr 5 = 10 cm

Legg opp 5 lm med farge 1, ta
sammen til en ring med 1 kjm i 1.
lm.
1. st på omgangen = 3 lm.
1. omgang: 3 st i ringen, *3 lm, 3
st i ringen*, gjenta fra *-* i alt 3
ganger, 1 lm, ta sammen med 1 st
i 3. lm, men stopp når det gjenstår
2 løkker på nålen, skift til farge 2,
og hekle st ferdig.
2. omgang: 3 st i lm-buen i
hjørnet, *1 lm, hekle 3 st, 3 lm, 3 st
i neste lm-bue*.
Gjenta fra *-* i alt 3 ganger, 1 lm,
slutt med 3 st i hjørnet, 1 lm, ta
sammen med 1 st i 3. lm, men
stopp når det gjenstår 2 løkker på
nålen, skift til farge 3, og hekle st
ferdig.
3. omgang: 3 st i hjørnet, *1 lm, 3
st i neste lm-bue, 1 lm, hekle 3 st,
3 lm, 3 st i hjørnet*.
Gjenta fra *-* i alt 3 ganger, slutt
med 1 lm, 3 st i neste lm-bue, 1
lm, 3 st i hjørnet, 1 lm, ta sammen
med 1 st i 3. lm men stopp når det
gjenstår 2 løkker på nålen, skift til
farge 4, og hekle st ferdig.
4. omgang: 3 st i hjørnet, *(hekle
1 lm, 3 st i neste lm-bue), i alt 2

ganger, 1 lm, hekle 3 st, 3 lm, 3 st
i hjørnet*.
Gjenta fra *-* i alt 3 ganger, (hekle
1 lm, 3 st i neste lm-bue) i alt 2
ganger, 1 lm, 3 st i hjørnet, 1 lm, ta
sammen med 1 st i 3. lm, men
stopp når det gjenstår 2 løkker på
nålen, skift til farge 3, og hekle st
ferdig.
5. omgang: 3 st i hjørnet, *(Hekle
1 lm, 3 st i neste lm-bue) i alt 3
ganger, 1 lm, hekle 3 st, 3 lm, 3 st
i hjørnet*.
Gjenta fra *-* i alt 3 ganger, hekle
(1 lm, 3 st i neste lm-bue) i alt 3
ganger, 1 lm, slutt med 3 st i
hjørnet, 1 lm. Ta sammen med 1
st i 3. lm.
Fortsett på denne måten etter 5.
omgang men med denne farge
inndelingen:
*6. omgang: Farge 1
7. omgang: Farge 2
8. omgang: Farge 3
9. omgang: Farge 4
10. omgang: Farge 3
11. omgang: Farge 2*, gjenta fra ** til puten måler ca 50 x 50 cm.
Toves i vaskemaskin.

Nr 27 b
Heklede sitteunderlag
Mål, før toving:
50 X 50 cm
Mål, etter toving:
40 x 40 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Maisgul 2015 Farge 1: 200 gram
Sjøgrønn 7024 Farge 2: 200 gram
Pudder rosa 3511 Farge 3: 200
gram
Gråblå 6071 Farge 4: 200 gram

Hekle på samme måte, men
ensfarget, et sitteunderlag i hver
av de 4 fargene.
Toves i vaskemaskin.

Nr 28
Tovede sitteunderlag
Design Sandnes Garn: Åsa Christiansen

Mål:
Ca 53 x 42 cm før toving
Ca 42 x 34 cm etter toving
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Støvet petrol 7212: 200 gram
Sjøgrønn 7024: 200 gram
Støvet grønn 7243: 200 gram
Mørk sjøgrønn 6937: 200 gram
Veiledende pinner:
Pinne nr 5½
Strikkefasthet:
15 masker glattstrikk på pinne nr
5½ = 10 cm
Legg opp 80 masker og strikk rett
frem og tilbake til i alt 64 riller.
Fell av.
Tov i vaskemaskinen, se side xx.
Lag et sitteunderlag av hver farge.

Nr 29
Heklede kurver
Design Sandnes Garn: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
Etter toving: 28 x 16 cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Lyng 4342: 200 gram
Pudder rosa 3511: 200 gram
Oker 2035: 200 gram
Blågrå 6071: 200 gram
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 5
Heklefasthet:
13 fm med heklenål nr 5 = 10 cm
1. fm = 2 lm.

Hekle 2 lm med heklenål nr 5.
Hekle 8 fm i 1. lm, ta sammen med
1 kjm i 2. lm.
Hekle 2 fm i hver fm omgangen
rundt = 16 fm.
Hekle *1 fm, 2 fm i neste fm*,
gjenta fra *-* omgangen rundt = 24
fm.
Hekle *2 fm, 2 fm i neste fm*,
gjenta fra *-* omgangen rundt = 32
fm.
Fortsett å øke på samme måte
med 1 fm mer mellom økningene
til i alt 144 fm.
Hekle 18 omganger fm uten
økning.
På neste omgang lages det hull til
håndtak slik:
Hekle 29 fm, 14 lm, hopp over 14
fm, hekle 58 fm, 14 lm, hopp over
14 fm, hekle 29 fm.
Hekle 1 fm i hver fm og 1 fm i hver
lm omgangen rundt = 144 fm.
Hekle ytterligere 4 omganger fm.
Hekle en kurv i hver farge.
Tov kurvene i vaskemaskin, se
side X.
Strekk og form kurvene mens de
ennå er fuktige.

