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fritidsgarn
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Håndstrikket - alltid spesielt!

Design: Gerd Auestad
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Nydelige plagg
og kjekke ideér
til julen!
Strikk i våre gode
merkegarn til
glede for
store og små.
Lykke til!
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Nr 1
Stor nisse
Størrelse:
Etter toving er nissen ca 70 cm
høy.
Garn:
Fritidsgarn (100 % ren ny ull. 50
gram = ca 70 m)
Garnmengde:
Fritidsgarn:
Svart 1099: 150 gram
Mørk grønn 8582: 100 gram
Lys grønn 9535: 50 gram
Rødt 4120: 300 gram
Ansiktsfarge 2622: 100 gram
Canto:
Natur 1012: 50 gram
Tilbehør:
Fyllmasse 800 – 900 gram
3 pynteknapper til støvler og
belte
Pinner:
Nr. 5 og nr. 5 ½
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på pinne nr. 5 ½
= 10 cm
Hele nissen er strikket i et
stykke,
unntatt
luen.
En
begynner i livet og strikker bukse
og støvler. Deretter begynner en
på nedre del av jakke (som felles
sammen med bukse i livet) og
strikker på ermer, for så å felle
inn til hals, og deretter strikke
hodet.

Bukse:
Begynn i livet på buksen. Legg
opp med grønt 78 m på liten
rundpinne nr. 5 ½ og strikk
glattstrikk rundt, sett merke
rundt de 2 midterste maskene
midt foran og midt bak. Etter 2
omganger
strikkes
buksen
høyere
bak
slik:
Strikk
midtmaskene og 4 m, vend strikk
10 m tilbake, vend og strikk 4 m
mer. Gjenta dette til det er vendt
4 ganger på hver side. Strikk
også buksen høyere framme på
samme måte som bak. Fortsett
rundt med glattstrikk over alle
maskene til arbeidet midt foran
måler 13 cm. Øk 1 m på hver
side av merkemaskene foran og
bak annenhver omgang 4 ganger
= 94 m. Del arbeidet for føtter,
47 m på hver fot. Strikk hver fot
for seg slik: Strikk rundt 2
omganger, fell 1 m i begynnelsen
og i slutten av omgangen (på
innsiden av benet). Strikk 6
omganger, fell en gang til, gjenta
dette 1 gang = 41 m. Strikk til
buksefoten måler 15 cm fra
deling. Sett maskene på en
hjelpepinne og strikk den andre
foten på samme måte.
Støvler:
Skift til svart og pinner nr. 5, og
strikk støvler: Strikk glattstrikk
og øk 3 m jevnt fordelt på første
omgang (= 44 m). Strikk 5 omg
glattstrikk + 1 omg. vrangt =
brettekant. Strikk glattstrikk 20
omganger. Lag tåa i støvelen ved
å strikke over de 14 m midt
foran 11 pinner, fell 1 m i hver
side, strikk tilbake. Plukk opp 10
masker på hver side av tåen og
strikk over alle maskene (= 62
m) 13 omganger. Nå lages
bunnen i støvlene ved å strikke
over 12 masker midt foran, (de
12 maskene fra overside), fell 19
m på hver side av disse 12 m.
Sett de resterende 12 m midt
bak på en hjelpepinne. Strikk
glattstrikk over de 12 maskene i
tåa, og øk 1 m i hver side på
andre og fjerde pinne = 16 m.
Strikk 21 pinner glattstrikk, fell 1
m i hver side annenhver p 2
ganger = 12 m, strikk vrangt
tilbake. Strikk disse maskene
sammen med de 12 maskene på
hjelpepinne bak.
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Jakke:
Legg opp med rødt 94 m på
pinne nr. 5 ½. Strikk frem og
tilbake 3 riller, strikk så riller
over de 4 første og 4 siste
masker, og glattstrikk over
resten. Fell 2 m i hver side etter
8 og 16 omg glattstrikk = 86 m.
Ta sammen arbeidet og strikk de
to rillekantene sammen til en
=82 m. Strikk 4 omganger
glattstrikk,
men
fortsett
rillestrikket over de 4 m midt
foran. Stopp midt foran etter 2
strikkede
rillemasker.
Legg
arbeidet til side.
Begynn midt foran på buksen og
plukk opp med rødt rundt livet på
buksen 80 m. Strikk 30 m, fell 20
m, strikk de siste 30 m. Strikk så
maskene sammen med maskene
rundt jakken slik: Legg buksen
inn i jakken og strikk sammen 1
m fra jakken og 1 m fra buksen
til 1 m, til i alt 30 m, strikk så 22
jakkemasker, og strikk de siste
30 m fra buksen sammen med
jakken (det åpne feltet er til
fylling av nissen, og syes
sammen når nissen er ferdig
montert). Strikk 11 omganger
glattstrikk, med 4 rillemasker
midt foran. Så felles for raglan.
Strikk 17 m (rillemaskene ikke
medregnet), fell 3 m, strikk 38 m
(ryggen), fell 3 m, strikk 17 m.
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
Ermer:
Legg opp 28 m med rødt på
pinne nr. 5 ½. Strikk 3 riller.
Fortsett
med
glattstrikk
til
arbeidet måler 17 cm. Fell 3 m
midt under ermet.
Raglanfelling: Strikk ermene inn
på resten av jakken = 126 m. På
neste omgang felles slik: Strikk
til 2 m av forstykket gjenstår,
strikk 2 vridd rett sammen, så 2
rett sammen. Fell på samme
måte
i
alle
fire
sammenføyningene = 8 m felt.
Gjenta
fellingen
annenhver
omgang 11 ganger = 88 m felt.
Det er nå igjen 38 m. Strikk 3
riller,
deretter
4
omganger
glattstrikk. Ta av tråden. Fortsett
med hodet.

Hode:
Flytt
maskene
slik
at
en
begynner midt bak: Strikk med
ansiktsfarge
6
omganger
glattstrikk. På neste omgang
økes til 64 m slik: Det økes i
hver tredje maske over de første
9 m, så i hver m over de neste
20 m (ansiktsiden), så i hver
tredje m de siste 9 m. Strikk 1
omgang glattstrikk samtidig som
det økes 3 m jevnt fordelt i hver
side = 70 m. Strikk glattstrikk
rundt til arbeidet måler 12 cm
med ansiktsfarge. Begynn midt
bak, strikk 15 m, 2 vridd rett
sammen, 1 rett, 2 rett sammen,
strikk 30 m, 2 vridd rett
sammen, 1 rett, 2 rett sammen,
15 m rett = 4 m felt. Strikk 2
omganger uten felling. Gjenta
videre fellingen på samme sted
annenhver pinne til i alt 8
fellinger. Nå felles også to ganger
mellom hver felling = 8 m felt
hver
gang.
Gjenta
dette
annenhver pinne 2 ganger. Ta av
tråden og trekk gjennom de
resterende masker. Fest godt.
Votter:
Plukk opp 28 m masker med
lysgrønt på pinne nr. 5, på
innsiden av ermet i den første
glattstrikkomgangen.
Strikk
rundt glattstrikk, samtidig som
det på første omgang felles 2 m
jevnt fordelt. Strikk 8 omganger.
Strikk inn en hjelpetråd over 4 m
der tommelen skal være. Fortsett
med glattstrikk 8 omganger.
Begynn i ene siden, strikk 2 rett
sammen, strikk 9 m glattstrikk, 2
m vridd rett sammen, 2 rett
sammen, 9 m rett, 2 vridd rett
sammen. Gjenta denne fellingen
annenhver omgang til det er 6 m
igjen. Ta av tråden og trekk
sammen. Tommel: Plukk ut
hjelpetråden,
og
plukk
opp
maskene. Øk 2 m i hver side slik
at det er 12 m. Strikk rundt 7
omganger. Fell jevnt fordelt 2 m.
Fell videre 2 m annenhver pinne
til 4 m igjen. Ta av tråden og
trekk igjennom disse. Strikk
andre votten på samme måte.
Pass på at tommelen kommer på
rett plass.
Belte:
Strikk med svart. Legg opp 88 m
og strikk 4 riller, fell av med
rette masker, slik at avfellingen
danner den femte rille. Sy beltet

fast i livet midt bak. Etter toving
festes det midt foran, og det
syes på en knapp som spenne.
Lue:
Legg opp 72 m med rødt på
pinne nr. 5 ½ på liten rundpinne
og strikk glattstrikk rundt 20
omganger. Nå felles 2 masker
midt bak annenhver pinne til alle
m er felt. Lag en liten dusk og sy
i enden.
Stropper på skoene:
Legg opp 15 m og strikk 3 riller
frem og tilbake. Fell av. Sy fast
på innsiden av skoene, i skillet
mellom fot og legg.
Montering:
Sy til under ermene. Fest alle
tråder. Brett inn halskanten og
sy den til, slik at halsen ligger
inni
halskanten.
Brett
også
brettekanten på støvlene og sy
til, slik at buksebenet ligger oppi
brettekanten. Sy sammen sidene
i foten på støvlene.
Nå skal nissen toves før den
fylles og får ansiktstrekk, skjegg
og hår. Se toving side 1.
Montering etter toving:
Tegn fasongen til forsålene på
stiv papp eller på lokket til en
isboks. Klipp ut. Putt disse i
bunnen av støvlene før fylling.
Lag nese ved å bruke en liten
treperle, trykk den ut fra
vrangsiden, og sy rundt den med
en tråd i samme farge som
ansiktet. Sy øyne med svart
fritidsgarn, en liten prikk med
hvitt i hvert øye gir mer liv i
ansiktet. Munnen syes med rød
tråd.
Fyll nissen godt med fyllmasse.
Strekk skostroppene over på
andre side, slik at de strammer
litt, sy på en pynteknapp.
Plasser beltet rundt livet og sy
det
fast
foran
med
en
pynteknapp.
Lag skjegg, bart og hår ved å sy
eller lime på tråder av oppbørstet
Canto.
Sy eller lim fast luen.

Nr 2
Naturhvit damejakke
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (90) 100 (110) 120
cm
Hel lengde: (51) 53 (55) 57 cm
Ermelengde: (46) 47 (48) 49 cm
Garn:
Kitten Mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle. 50 gram =
ca 165 m)
Garnmengde:
Kitten Mohair naturhvit 1002:
(250) 250 (300) 300 gram
+ litt gull-garn til blomsten
Veiledende pinner:
Rundp eller rette p nr 6 ½
Heklenål nr 6
+ heklenål nr 3 til blomsten
Strikkefasthet:
24 m (4 mønsterrapporter) = 10
cm
Mønster:(delelig med 6 m + 2
kantm)
1.p: (retten) 1 r = kantm *
Strikk 5 m vridd rett sammen,
strikk 5 m i neste maske ved å
strikke 1 r – 1 kast – 1 r – 1 kast
– 1 r i samme maske *, gjenta
fra * til *, slutt med 1 r = kantm.
2. og 4. p: Rett
3.p: 1 r = kantm * Strikk 5 m i
neste maske ved å strikke 1 r – 1
kast – 1 r – 1 kast – 1 r i samme
maske, strikk 5 m vridd rett
sammen *, gjenta fra * til *,
slutt med 1 r = kantm.
Gjenta disse 4 pinnene hele
tiden.
Picoter:
Fest tråden med 1 kjm * 1 fm, 3
lm, 1 fm samme sted som første
fm, hopp over ca 3 omg *,
gjenta fra * til *.
Tips:
Bruk forholdsvis spisse pinner og
strikk ”litt løst” på pinnen. Det
blir da lettere å strikke 5 m vridd
rett sammen.
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For- og bakstykke:
Legg løst opp på p nr 6 ½ (218)
242 (266) 290 m. Strikk mønster
fram og tilbake over alle masker
unntatt første og siste maske
som hele tiden strikkes rett =
kantm. Når arb måler (32) 33
(34) 35 cm, deles det i hver side
med (55) 61 (67) 73 m til hvert
forstykke og (108) 120 (132)
144 m til bakstykket. Strikk hver
del ferdig hver for seg.
Bakstykket:
Fortsett med mønster som før,
men legg opp 1 ekstra maske i
beg og slutten av 1. p = kantm
som hele tiden strikkes rett. Når
arb måler (19) 20 (21) 22 cm fra
delingen, felles det av med rette
masker.
Høyre forstykke:
Strikk som til bakstykket, men
legg opp 1 ekstra maske ved
ermekanten på 1. p = kantm.
Når arb måler (19) 20 (21) 22
cm fra delingen, felles for skulder
(35) 35 (41) 47 m. Fortsett over
de første (20) 26 (26) 26 m med
mønster som før og strikk
sjalskrage til arb måler midt bak
i nakken. Fell av.
Venstre forstykke:
Strikkes tilsvarende høyre.
Ermer:
Legg løst opp 62 m på p nr 6 ½
til alle str. Strikk fram og tilbake
mønster
som
på
forog
bakstykket og øk samtidig 1 m
innenfor kantm i beg og slutten
av p ca hver (2 ½) 2 (2) 2 cm
(16) 18 (21) 23 ganger = (94)
98 (104) 108 m. De nye
maskene
strikkes
rett
til
masketallet
er
delelig
med
mønsteret igjen. Ved hel lengde,
fell av med rette masker.
Montering:
Sy sammen på skuldrene. Sy
sjalskragen sammen midt bak og
sy den pent til langs nakken kant
i kant.
Beg nederst på høyre forstykke
og hekle en rad picoter fra
rettsiden langs forkantene og
sjalskragen. Brett sjalskragen
dobbel mot retten midt bak i
nakken og la den skrå naturlig
mot 0 der hekle-blomsten festes
som
lukning.
Hvis
det
er
vanskelig å få sjalskragen til å
ligge pent, kan du feste den til

jakken med usynlige tråkle-sting
innenfor picot-kanten.
Sy sammen ermene innenfor
kantm.
Sy i ermene: Fest midt på ermet
midt på skuldersømmen og sy
hver side for seg.

Rundpinne og strømpepinner 2 ½
og 3.
Heklenål nr 2 ½

Heklet blomst:
Legg opp med Kitten 6 lm og sett
sammen til en ring med 1 km i
første lm.
1.omg: Kitten: Hekle 1 lm,
videre 20 fm rundt ringen, hekle
også
over
enden
av
oppleggstråden.
Skift til gull, sett sammen med 1
km i den første lm.
2.omg: Gull: Hekle 2 lm, videre
2 st i hver fm omg rundt.
Skift til Kitten, sett sammen med
1 km i den første lm.
3. og 4. omg: Kitten: Hekle 1
lm, videre 1 fm i hver fm omg
rundt. Sett sammen med 1 km i
lm, på 4. omg settes sammen
med 1 km i gull.
5.omg: Gull: * 6 lm, 1 fm i neste
m *, gjenta fra * til * omg rundt.
Trekk i oppleggstråden slik at
hullet i midten blir minst mulig.

Perlestrikk:
1. omg: Strikk *1 rett, 1 vrang*.
Gjenta fra * til * omg rundt.
2. omg: Strikk vrangt over rett
og rett over vrangt.
Gjenta 2. omg.

Nr 3
Kjole
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) år
Plaggets mål:
Overvidde: (48) 53 (58) 63 (68)
cm
Lengde: (50) 54 (62) 70 (78) cm
Garn:
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50
gram = ca 160 meter)
Garnmengde:
Rød 4228: (200) 250 (250) 300
(300) gram
Koksgrått 1088: 50 gram eller
rester fra jakken
Til brodering:
Vi har brukt rosa 4715, cerise
4627, blå 5636, gul 2326 og
grønn 9544 til ranke.

Veiledende pinner:
4

Strikkefasthet:
27 m glattstrikk = 10 cm i
bredden.

Kjole
Legg opp med rødt og rundpinne
2 ½ (264) 288 (312) 344 (368)
m. Strikk perlestrikk rundt i alt 7
omg. Skift til p nr 3 og fortsett
med glattstrikk.
Strikk til arbeidet måler (34) 36
(41) 46 (51) cm. Strikk 2 rett
sammen omg rundt = (132) 144
(156) 172 (184) m. Fortsett med
1 omg vrangt, 1 omg rett, 1 omg
vrangt, 1 omg rett. Sett et merke
i hver side med (66) 72 (78) 86
(92) m til hver del. Fortsett med
glattstrikk og fell samtidig av de
midterste 2 m foran til splitt.
Strikk fram og tilbake og strikk
samtidig hull til knyttebånd foran
slik: Strikk fra splitten foran: 1
rett, 2 vridd rett sammen, 1
kast, strikk til det gjenstår 3 m,
1 kast, 2 rett sammen, 1 rett.
Gjenta dette hver 4. omg. Når
arb måler (4) 5 (7) 9 (11) cm fra
delingen foran felles til ermehull
6 m i hver side = 3 m på hver
side av sidemerkene. Strikk hver
del ferdig for seg.
Bakstykket: Fortsett fram og
tilbake og fell videre for ermehull
i
hver
side
annenhver
p
(2,2,1,1,1)
2,2,2,1,1
(2,2,2,1,1,1)
3,2,2,1,1,1
(3,2,2,1,1,1,1) m = (46) 50 (54)
60 (64) m igjen. Fortsett uten
felling til ermehullet måler (8) 9
(10) 11 (12) cm målt rett opp fra
delingen. Fell de midterste (16)
18 (20) 22 (24) m for nakken.
Strikk hver side for seg og fell
ved nakkesiden annenhver p
2,2,1,1 m = (9) 10 (11) 13 (14)
m
igjen
til
skulder.
Når
ermehullet måler (11) 12 (13) 14
(15) cm felles skulderm av.

Forstykkene: Fell for ermehull
som på bakstykket og strikk
samtidig hull langs forkanten
som før. Når arbeidet måler 3
cm fra delingen felles det for
halsringning (6) 7 (8) 9 (10) m
ved forkanten (her opphører
også hullraden). Fell videre ved
halssiden 2,2,1,1,1 m = (9) 10
(11) 13 (14) m igjen til skulder.
Strikk til forstykkene har samme
lengde som bakstykket, fell av.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Damp lett over arbeidet.
Hekle
rundt
ermehullene,
halskanten og splitten foran med
koksgrått slik: Fest garnet med 1
kjedem, *1 lm, hopp over 2 m/p,
stikk nålen ned ca ½ cm fra
kanten og hekle 1 lang fm*.
Gjenta fra * til *. I hvert hjørne
hekles 1 fm, 1 lm, 1 fm.
Tvinn en snor i rødt og træ
denne gjennom hullene midt
foran.
Brodering:
Brodèr en blomsterranke nederst
langs kanten av kjolen (se
skissen). Blomstene er brodèrt
med mille-fleur sting, stilkene
med stilkesting. Midt i hver
blomst er det sydd en fransk
knute med gult.
Brodèr også blomster tilfeldig
rundt om på bærestykket (se
bilde) og bind disse sammen
med grønne stilker.

Jakke
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 65 (70) 75 (80)
cm
Lengde: (20) 22 (24) 26 (28) cm
Ermelengde: (21) 24 (27) 29
(32) cm

Garn:
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50
gram = ca 160 meter)
Garnmengde:
Koksgrå 1088: (100) 150 (150)
200 (200) gram
Rød 4228: 50 gram eller rester
fra kjolen.
Til brodering:
Vi har brukt rosa 4715, cerise
4627, blå 5636, gul 2326 og
grønn 9544 til ranke.
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner 2 ½
og 3.
Heklenål nr 2 ½
Tilbehør:
Tinnhekter
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk = 10 cm i
bredden.
For og bakstykket:
Legg opp med grått på p nr 2 ½
(163) 175 (191) 203 (215) m.
Strikk perlestrikk fram og tilbake
i alt 7 omg. Skift til p nr 3 og
fortsett med glattstrikk. Strikk til
arb måler (8) 10 (11) 12 (13)
cm. Del arb i hver side med (83)
89 (97) 103 (109) m til
bakstykket og (40) 43 (47) 50
(53) m til hvert forstykke.
Bakstykket:
Fortsett
med
glattstrikk og fell for ermehull
annenhver p i hver side (2,2,1,1)
2,2,1,1
(2,2,1,1,1)
2,2,2,1,1
(2,2,2,1,1,1) m = (71) 77 (83)
87 (91) m igjen. Fortsett rett opp
til arb måler 1 cm før hel lengde.
Fell av de midterste (27) 29 (31)
33 (35) m og strikk hver side for
seg. Fell ytterligere 2 m ved
halskanten, strikk til hel lengde
og fell av de (20) 22 (24) 25
(26) skulderm.
Forstykkene: Fell til ermehull
som på bakstykket = (34) 37
(40) 42 (44) m. Strikk til (3) 3
(3) 4 (4) cm før hel lengde. Fell
til hals (7) 8 (9) 10 (11) m.
Fortsett å felle annenhver p
3,2,1,1 m. Strikk til arb har
samme lengde som bakstykket,
fell av.

5

Ermer:
Legg opp med grått på p nr 2 ½
(42) 44 (46) 48 (50) m. Strikk
perlestrikk rundt i alt 7 omg.
Skift til p nr 3 og fortsett med
glattstrikk. Strikk 2 cm, øk
deretter 2 m midt under ermet.
Gjenta denne økingen ca hver 2
cm til i alt (60) 64 (70) 74 (80)
m. Strikk til hel lengde. Del
ermet midt under og fell 2 m i
beg av hver p 4 ganger i hver
side, deretter 4 m 3 ganger i
hver side. Fell av de resterende
m.
Montering:
Sy sammen skuldrene. Sy i
ermene.
Damp lett over arbeidet.
Hekle rundt alle kanter med rødt
slik: Fest garnet med 1 kjedem,
*1 lm, hopp over 2 m/p, stikk
nålen ned ca ½ cm fra kanten og
hekle 1 lang fm*. Gjenta fra * til
*. I hvert hjørne hekles 1 fm, 1
lm, 1 fm.
Brodèr en blomsterranke nederst
på for og bakstykket som vist i
skissen. Blomstene er brodert
med mille fleur sting, stilkene
med stilkesting. Midt i hver
blomst er det sydd en fransk
knute med gult.

Dukkeklær
Størrelse:
Babyborn dukke
Garn:
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50
gram = ca 160 m)
Garnmengde:
Rød 4228: 100 gram
Grå 1088: 50 gram
Restegarn
til
brodering
blomster.

av

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2 ½ og 3.
Heklenål nr 2 ½
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk med p nr 3 = 10
cm
Tilbehør:
1 sett tinnhekter

Perlestrikk:
1. omg: Strikk *1 rett, 1 vrang*.
Gjenta fra * til * omg rundt.
2. omg: Strikk vrangt over rett
og rett over vrangt.

Kjole:
Legg opp med rødt og p nr 2 ½
180 m. Strikk perlestrikk rundt i
alt 5 omg. Skift til p nr 3 og
fortsett med glattstrikk til arb
måler 17 cm. Strikk 2 rett
sammen omg ut = 90 m. Strikk
deretter 2 riller: 1 omg vrangt, 1
omg rett, 1 omg vrangt, 1 omg
rett. Strikk ytterligere 1 omg rett
og del deretter inn slik: fell 2 m,
strikk
21
m
rett
=
ene
forstykket, sett et merke for midt
foran, strikk 21 m rett = andre
forstykket, fell 4 m, strikk 40 m
rett = bakstykket, fell 2 m.
Bakstykket: Fell ytterligere 1 m
i hver side til ermehull = 38 m.
Strikk til ermehullet måler 7 cm,
fell av de midterste 18 m. Strikk
til ermehullet måler 8 cm, fell av.
Forstykkene: Strikk hvert av
forstykkene
for
seg.
Fell
ytterligere 1 m til ermehull = 20
m igjen. Strikk samtidig hull til
knyttebånd midt foran på hvert
av forstykkene slik: Høyre side:
strikk 1 rett, 2 vridd rett
sammen,
1
kast,
rett
til
ermehullet. Venstre side: strikk
rett til det gjenstår 3 m, 1 kast,
2 rett sammen, 1 rett. Gjenta
dette hver 4 p. Strikk til
ermehullet måler 5 cm (her
slutter
også
fellingen
til
knyttebånd), fell av 6 m til hals,
fortsett å felle annenhver p 2,1,1
m ved halssiden. Fell av ved hel
lengde.
Montering:
Sy
forstykkets
skuldre mot
tilsvarende m på bakstykket.
Hekle
med
grått
rundt
ermehullene, halskant og splitten
foran slik: Fest garnet med 1
kjm, * 1 lm, hopp over 2 m/p,
stikk nålen ned ca ½ cm fra
kanten og hekle 1 lang fm*.
Gjenta fra * til *. I hvert hjørne
hekles 1 fm, 1 lm, 1 fm.
Tvinn en snor i rødt og træ
denne gjennom hullene midt
foran.

Brodering:
Brodèr en blomsterranke nederst
langs hele kanten av kjolen - se
skissen. Blomstene er brodert i
mille fleur sting, stilkene med
stilkesting. Midt i hver blomst er
det sydd en fransk knute.

Nr 4
Heklet julegardin.
Størrelse:
120 x 37 cm eller ønsket bredde
Garn:
Mandarin Petit (100 % bomull.
50 gram = ca 180 m)
Garnmengde:
Rødt 4418: 250 gram
1 rapport = ca 30 gram
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 2 ½.

Jakke:
Legg opp med grått på p nr 2 ½
103 m. Strikk perlestrikk fram og
tilbake i alt 5 omg. Skift til p nr 3
og fortsett med glattstrikk til arb
måler 6 cm. Del i hver side slik:
Strikk 24 m = forstykke, fell 4 m,
strikk 47 m = bakstykke, fell 4
m, strikk 24 m = forstykke.
Bakstykke:
Fortsett
med
glattstrikk til ermehullet måler 8
cm, fell av.
Forstykkene:
Fortsett
med
glattstrikk til ermehullet måler ca
6 cm. Fell fra forkanten 4,2,2,1
m = 15 m til skulder. Fell av ved
samme lengde som bakstykket.
Ermer:
Legg opp med grått på p nr 2 ½
30 m og strikk perlestrikk rundt
5 omg. Fortsett med glattstrikk
og øk samtidig 2 m midt under
ca hver 1 ½ cm til i alt 42 m. Del
arb midt under og strikk 1 ½ cm.
Fell av.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy i ermene.
Hekle med rødt langs forkantene
og halsen slik: Fest garnet med 1
kjm, * 1 lm, hopp over 2 m/p,
stikk nålen ned ca ½ cm fra
kanten og hekle 1 lang fm*.
Gjenta fra * til *. I hvert hjørne
hekles 1 fm, 1 lm, 1 fm.
Brodèr en blomst med blader
nederst ved forkanten på begge
sider – se bilde.
Sy i en hekte rett under
halsåpningen.
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Heklefasthet:
26 st på heklenål 2 ½.
Øking av en fylt rute i
begynnelsen av en rad:
Vend med 5 lm, begynn i 4. lm
fra nålen og hekle 1 st i hver av
de 2 lm, 1 st i neste st. Lm i
kanten erstatter første st.
Øking av en fylt rute i slutten
av en rad:
Hekle som vanlig 1 st i den 3. lm
i kanten av foregående rad –
videre hekler du 1 dst i samme
m som st, *1 dst i nederste ledd
av den siste m du heklet*, gjenta
fra * til * 1 gang til.
Felling av en rute i
begynnelsen av en rad:
Hekle kjm til 4. st.
Legg opp 91 lm.
1. rad:
Begynn i 4. lm fra nålen og hekle
1 st i hver lm ut raden (i alt 88
st).
Hekle videre etter diagrammet
fra
2.
rad
ved
å
følge
tegnforklaringen. Vend hver rad i
den rette kanten med 3 lm (= 1
st). Øking og felling se fortekst.
Hekle fra 1. – 19. rad 1 gang,
Videre fra 2. – 19. rad 6 ganger
eller til ønsket lengde. Avslutt
siste rapport med en rad st (se
1. rad) istedenfor 19. rad.

Garnmengde, er nok garn til
minst 10 engler:
Mandarin:
Hvitt 1001: 50 gram
Gult 2004: 50 gram
London Gull
1 nøste
Tilbehør:
Vattkuler (25 mm) med påtegnet
ansikt
Veiledende pinner:
Heklenål nr 2 ½

Nr 5
Heklete engler
Garn:
Mandarin Petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
London gull

Legg opp 4 lm med hvitt og ta
sammen til en ring med 1 kjm.
Hekle 8 fm i ringen. Fortsett
rundt med fm og øk 2 fm jevnt
fordelt hver omgang. Når det er
32 m, hekles videre uten øking til
arbeidet måler 5 cm. På neste
omgang hekles 2 fm i hver m.
Skift til London Gull og hekle 1
omgang fm.
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Vinger: Legg opp 11 lm. Vend og
hekle 10 fm. Vend og hekle 10
fm. Vend og fell 1 fm i hver side
= 8 fm: Gjenta fellingen en gang
= 6 fm. Hekle en rad 6 fm. På
neste rad økes 1 m i hver side.
Gjenta denne økingen 1 gang =
10 fm. Hekle en rad fm. Ta av
tråden. Hekle rundt kanten med
London Gull en rad fm.
Montering:
Lim på hodet. Sy eller lim på
vingen bak. Klipp opp 20 stk ca
13 cm lange tråder med gult
garn til hår. Knytt en tråd stramt
rundt midt på, og lim håret på
slik at tråden rundt danner
midtskill. Hekle med lm en ca 20
cm lang snor med London Gull og
lim på som oppheng.

Heklete nisser
Garn:
Mandarin Petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde, er nok garn til
minst 10 nisser:
Rødt 4418: 50 gram
Gult 2004: 50 gram
Tilbehør:
Vattkuler (25 mm) med påtegnet
ansikt
Veiledende pinner:
Heklenål nr 2 ½
Legg opp 4 lm med rødt og ta
sammen til en ring med 1 kjm.
Hekle 8 fm i ringen. Fortsett
rundt med fm og øk 2 fm jevnt
fordelt hver omgang. Når det er
32 m, hekles videre uten øking til
arbeidet måler 5 cm. På neste
omgang hekles 2 fm i hver m.
Hekle 1 omgang til med fm.
Lue: Legg opp 19 lm, vend og
hekle 18 fm. Hekle frem og
tilbake og fell 1 fm i begynnelsen
av hver rad til det gjenstår 4 fm.
Sy luen sammen.
Montering:
Lim på hodet. Klipp opp 20 stk ca
13 cm lange tråder med gult
garn til hår. Knytt en tråd stramt
rundt midt på, og lim håret på
slik at tråden rundt danner
midtskill. Lim på luen. Lag en ca
20 cm lang snor for oppheng.
Fest den gjennom luen.

Nr 6
Hengenisser
Størrelse:
Etter toving:
Nisse i Fritidsgarn (stor): høyde
ca 25 cm uten ben.
Nisse i Tove (liten): høyde ca 20
cm uten ben.
Garn:
Fritidsgarn (100 % ren ny ull. 50
gram = ca 70 m)
Tove (100 % ren ny ull. 50 gram
= ca 160 m)

Garnmengde:
Fritidsgarn: 2 nisser pr 50 gram.
Tove: 4 nisser pr 50 gram.
I tillegg brukes en liten rest
beige til ansikt og svart til sko.
Canto 1012 brukes til hår.
Tilbehør:
Små svarte perler til øyne
Knapper eller annen pynt
Veiledende pinner:
Stor nisse: Pinne nr 7, Heklenål
nr 5.
Liten nisse: Pinne nr 5, Heklenål
nr 4.
Stor og liten nisse er strikket på
helt samme måte. Forskjellen i
størrelse kommer av den ulike
tykkelsen på tråden.
(Stor) Liten nisse:
Legg opp med grått eller rødt 15
m på p nr (7) 5. Strikk rett fram
og tilbake = riller. Etter første p
økes 1 m i hver side innenfor den
ytterste
m.
Gjenta
dette
annenhver p til det er 25 m.
Strikk rett opp til du har 16 riller.
Fell deretter 1 m innenfor den
ytterste m slik: strikk 1 rett, 2
vridd rett sammen, strikk til det
gjenstår 3 m, strikk 2 rett
sammen, 1 rett. Gjenta denne
fellingen hver 4. p til det er 25
riller. Skift til beige og strikk 3
riller. Skift til rødt: 1 rett, 3 vr
rett sammen, strikk til det
gjenstår 5 m: 1 rett, 3 rett
sammen, 1 rett. Strikk 4 riller.
Fell på denne måten til det
gjenstår 3 m. Strikk deretter de
3 siste m rett sammen. Hekle fra
denne m 8 lm. Trekk tråden
gjennom siste m og fest godt.
Blondekant på nissekona:
Hekles i Tovegarn. Hekle blonden
i den 6. rillen nedenfra slik: *1
dbst, 1 lm, 1 dbst, 1 lm* i hver
m (første dbst = 4 lm). Hekle
blonden både framme og bak.
Nese:
Hekle 5 lm. Hekle 4 dbst
sammen i den føste lm. (Hekle
alle dbst uten å trekke gjennom
det siste leddet.) Trekk gjennom
alle m på nålen til slutt.
Sy nesen fast midt i den beige
ansiktsdelen.
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Hår:
Til nissefar knyttes frynser fra
siden og rundt rett over ansiktet.
Til nissekona knyttes lange
frynser som deretter flettes.
Ben:
Til nissefar: Hekle 15 lm. Begynn
i andre lm fra nålen og hekle
slik: *1 fm, 2 hst,2 st, 4 dbst, 2
st, 2 hst, 1 fm, 1 kjm i tuppen*.
Hekle fra * til * en gang til langs
den andre siden av de 15 lm.
Lag 2 slik ben og sy dem til
nederst på kroppen.
Til nissekona: Hekle 5 lm, 9 dbst
i 1. lm. Trekk gjennom og fest til
kroppen med den buede siden
ned.
Nissene toves ved 60 grader i
vaskemaskinen.

Nr 7
Hjerter
Størrelse:
Etter toving:
Rødt hjerte: Bredde ca 22 cm,
Høyde ca 18 cm
Natur hjerte: Bredde ca 22 cm,
Høyde ca 27 cm
Garn:
Fritidsgarn: (100 % ull. 50 gram
= ca 70 m)
Garnmengde:
1 hjerte: 100 gram
2 hjerter: 150 gram
Veiledende pinner:
Nr 6
Øking: Ta opp tråden mellom
maskene og strikk denne vridd
rett.
Legg opp 7 m.
1. p: vrangt (vrangen)
2. p: 1 rett, øk 1 m, 5 rett, øk 1
m, 1 rett.
3. p: vrangt
4. p: 1 rett, øk 1 m, 7 rett, øk 1
m, 1 rett.
5. p: vrangt
Gjenta 4. og 5. p med 2 m mer
mellom økingene til i alt 17 m.
Strikk 2 p glattstrikk. Legg
arbeidet til side.

Strikk i alt 4 slike deler = buene
øverst på hjertet.
Sett alle 4 stykkene sammen =
68 m. Strikk rundt 10 omg.
Felling: *1 rett, 1 m løst av, 1
rett, trekk den løse m over, 28
rett, 2 rett sammen, 1 rett*
Gjenta en gang.
Strikk 1 omg rett.
Fortsett slik:
Rødt hjerte: Gjenta denne
fellingen med 2 m mindre
mellom hver felling til det
gjenstår 8 m. Trekk tråden
gjennom de siste m og stram
godt.
Naturfarget
hjerte:
Gjenta
denne fellingen i alt 5 ganger.
Fortsett å felle, men med 3 omg
mellom til det gjenstår 8 m.
Strikk *1 rett, 2 rett sammen, 1
rett*. Gjenta en gang. Strikk 3
omg glattstrikk og trekk tråden
gjennom.
Hank:
Rødt hjerte: Legg opp 6 m og
strikk glattstrikk til hanken måler
32 cm. Sy hanken på hjertet og
tov i maskin ved 40-60 grader.
Natur hjerte: Legg opp 6 m og
strikk glattstrikk til hanken måler
40 cm. Tov hjerte og hank
separat ved 40-60 grader. Sy
hanken på hjertet med en knapp
i hver side.

Nr 8
Nissetema
Garn:
Fritidsgarn: (100 % ren ny ull.
50 gram = ca 70 m)
Tove: (100 % ren ny ull. 50
gram = ca 160 m)
Veiledende pinner:
Fritidsgarn: p nr 5 ½
Tove: p nr 4
Strikkefasthet:
Fritidsgarn: 15 m glattstrikk på p
nr 5 ½ = 10 cm
Tove: 20 m glattstrikk på p nr 4
= 10 cm
Tilbehør:
Evnt treperle til nese, små svarte
perler til øyne.

Vinpose i Fritidsgarn

A

Garnmengde:
Fritidsgarn: Koks1088: 100 gram
Rød 4120: 50 gram
Beige 2622: 50 gram
eller rest
Tove:
Natur 1012: 50 gram
eller rest
Funny
Hvit 1001: 50 gram
Skjegg og hår strikkes i dobbel
tråd: 1 tråd Tove (natur 1012), 1
tråd Funny (hvit 1001).
Strikk ovenfra og ned.
Lue: Legg opp med rødt 4 m og
strikk 1 p rett. Skyv m over til
den andre siden av p og legg
tråden bak arb. Strikk rett igjen.
Arbeidet blir da rundt. Fortsett på
denne måten til arb måler 25 cm.
Strikk nå luen fram og tilbake i
rettstrikk/riller.
Øk
1
m
i
begynnelsen av hver p innenfor
en kantm til i alt 24 m. Strikk 8 p
= 4 riller uten øking. Skift til
Tove/Funny og strikk 1 rille. Skift
til beige Fritidsgarn og strikk 4 p
glattstrikk. Skift til Tove/Funny
og strikk 2 riller. Fortsett med
riller og fell 1 m i beg av hver p
innenfor en kantm til det
gjenstår 2 m. Fell av.
Baksiden av luen: Legg opp 4 m
med rødt og strikk fram og
tilbake i rettstrikk/riller. Øk 1 m i
begynnelsen av hver p innenfor
en kantm til i alt 24 m. Strikk 8 p
= 4 riller uten øking.
Kroppen: Sett sammen for og
baksiden av luen. Bruk m på
baksiden av luen og plukk opp
med grått under ansiktet på
framsiden (i den nederste røde
rillen av luen) = tilsammen 48
m. Strikk rundt glattstrikk til
kroppen måler ca 30 cm. Fell til
bunn slik: strikk *2 rett, 2 rett
sammen* Gjenta ut omg. Strikk
2 omg uten felling. Strikk *1
rett, 2 rett sammen*. Gjenta ut
omg. Strikk 1 omg uten felling.
Strikk *1 rett, 2 rett sammen*.
Gjenta ut omg. Strikk 1 omg
uten felling. Strikk 2 og 2
sammen ut omg. Trekk tråden
gjennom de resterende m og fest
godt.
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Montering: Sy sammen de siste
4 rillene på den røde luedelen.
Brett den lange toppen øverst på
luen dobbelt og sy fast mot
innsiden av samme lue = hank.
Sy sammen de nederste 4 cm av
denne. Hekle en hempe øverst
på luens bakside – stor nok til å
træ gjennom hanken.
Tov posen i maskin ved 60
grader.
Sy på perler til nese og øyne –
evnt brodèr disse.

Pynt til kleshenger

B

Garnmengde, rekker til 4-5
nisser:
Tove: Rød 4120: 50 gram
Natur 1012:50 gram eller
rest
Funny Hvit 1001: 50 gram
Modellen strikkes i Tove:
Legg opp med rødt 4 m og strikk
1 p rett. Skyv m over til den
andre siden av p og legg tråden
bak arb. Strikk rett igjen.
Arbeidet blir da rundt. Fortsett på
denne måten til arb måler 16 cm.
Strikk nå luen fram og tilbake i
rettstrikk/riller.
Øk
1
m
i
begynnelsen av hver p innenfor
en kantm til i alt 24 m. Strikk 8 p
= 4 riller uten øking. Skift til
Funny og strikk 1 rille. Skift til
beige og strikk 4 p glattstrikk.
Skift til Funny og strikk 2 riller.
Fortsett med riller og fell 1 m i
beg av hver p innenfor en kantm
til det gjenstår 2 m. Fell av.
Baksiden: Legg opp 4 m med
rødt og strikk fram og tilbake i
rettstrikk/riller.
Øk
1
m
i
begynnelsen av hver p innenfor
en kantm til i alt 24 m. Strikk 8
omg = 4 riller uten øking. Fell
av.
Sy sammen luen i siden men la
ca 1 cm stå igjen øverst (til å træ
hengeren gjennom).
Tov i maskin ved 60 grader.
Sy på perler til nese og øyne –
evnt brodèr disse.

Mobilholder

C

Garnmengde, rekker til ca 4-5
holdere:
Tove: Svart 1099: 50 gram
Rød 4120: 50 gram
Natur 1012:50 gram eller
rest
Funny Hvit 1001: 50 gram
Strikk ovenfra og ned.
Lue: Legg opp med rødt 4 m og
strikk 1 p rett. Skyv m over til
den andre siden av p og legg
tråden bak arb. Strikk rett igjen.
Arbeidet blir da rundt. Fortsett på
denne måten til arb måler 17 cm.
Strikk nå luen fram og tilbake i
rettstrikk/riller.
Øk
1
m
i
begynnelsen av hver p innenfor
en kantm til i alt 18 m. Strikk 8 p
= 4 riller uten øking. Skift til
Funny og strikk 1 rille. Skift til
natur og strikk 4 p glattstrikk.
Skift til Funny og strikk 2 riller.
Fortsett med riller og fell 1 m i
beg av hver p innenfor en kantm
til det gjenstår 4 m. Fell av.
Plukk opp med svart under
skjegget (i den nederste røde
rillen av luen) 18 m. Strikk
rettstrikk/riller til i alt 38 riller.
Strikk baksiden av luen: 1 rille
Funny, 4 riller rød Tove. Fortsett
med fellinger: fell 1 m i beg av
hver p innenfor en kantm til det
gjenstår 4 m. Fell av.
Montering: Legg posen dobbelt
og sy sammen fra retten fra
bunnen og opp over de 4 første
rillene i rødt. Brett toppen av
luen dobbel og sy til på den
bakre luedelen.
Tov i maskin ved 60 grader.
Sy på perler til nese og øyne –
evnt brodèr disse.

Nisseveske

D

Garnmengde:
Fritidsgarn:Svart 1099:100 gram
Rød 4120: 50 gram
Beige 2622: 50 gram
eller rest
Tove:
Natur 1012: 50 gram
eller rest
Funny:
Hvit 1001: 50 gram
Skjegg og hår strikkes i dobbel
tråd: 1 tråd Tove (natur 1012), 1
tråd Funny (hvit 1001).

Veska: Legg opp 70 m med
svart og strikk rundt i glattstrikk
til arbeidet måler 32 cm, fell av.
Nissehode: Legg opp 4 m med
rødt og strikk rettstrikk/riller
fram og tilbake i alt 8 p (= 4
riller).
Øk deretter 1 m i begynnelsen av
hver p innenfor en kantm til i alt
24 m. Strikk 8 omg = 4 riller
uten øking. Skift til Tove/Funny
og strikk 1 rille. Skift til beige
Fritidsgarn og strikk 4 omg
glattstrikk. Skift til Tove/Funny
og strikk 2 riller. Fortsett med
riller og fell 1 m i beg av hver p
innenfor en kantm til det
gjenstår 2 m. Fell av.
Baksiden av luen: Legg opp 4 m
med rødt og strikk fram og
tilbake i rettstrikk/riller. Øk 1 m i
begynnelsen av hver p innenfor
en kantm til i alt 24 m. Strikk 8
omg = 4 riller uten øking. Skift til
Tove/Funny og strikk 1 rille, fell
av.
Montering:
Sy veska sammen i bunnen. Sy
ansiktet fast til midten av veska
foran. Sy fast bak skjegget i
nederste røde rille.
Sy fast baksiden av luen midt på
bakside av veska. Sy de to
luedelene sammen i toppen.
Tov i maskin ved 60 grader.
Sy på perler til nese og øyne –
evnt brodèr disse.

Bordpynt

E

Stående nisse:
Garnmengde, rekker til ca 4
nisser:
Tove: Svart 1099: 50 gram
Rød 4120: 50 gram
Natur 1012:50 gram eller
rest
Funny:Hvit 1001: 50 gram
Tilbehør:
Treperler til hender
+ perler til nese og øyne
Lue: Legg opp med rødt 4 m og
strikk 1 p rett. Skyv m over til
den andre siden av p og legg
tråden bak arb. Strikk rett igjen.
Arbeidet blir da rundt. Fortsett på
denne måten til arb måler 15 cm.
Strikk nå luen fram og tilbake i
rettstrikk/riller.
Øk
1
m
i
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begynnelsen av hver p innenfor
en kantm til i alt 18 m. Strikk 8 p
= 4 riller uten øking. Skift til
Funny og strikk 1 rille. Skift til
natur og strikk 4 p glattstrikk.
Skift til Funny og strikk 2 riller.
Fortsett med riller og fell 1 m i
beg av hver p innenfor en kantm
til det gjenstår 2 m. Fell av.
Plukk opp med svart under
skjegget (i den nederste røde
rillen av luen) 18 m. Strikk
rettstrikk/riller til i alt 3 riller. Øk
12 m i hver side til armer. Strikk
5 riller. Fell 12 m i hver side.
Fortsett over de gjenværende m
til kroppen i alt har 26 riller. Fell
av.
Baksiden: Legg opp 4 m med
rødt og strikk fram og tilbake i
rettstrikk/riller.
Øk
1
m
i
begynnelsen av hver p innenfor
en kantm til i alt 18 m. Strikk 8 p
= 4 riller uten øking. Skift til
Funny og strikk 1 rille. Skift til
svart og strikk rettstrikk/riller til i
alt 3 riller. Øk 12 m i hver side til
armer. Strikk 5 riller. Fell 12 m i
hver side. Fortsett over de
gjenværende m til kroppen i alt
har 26 riller. Fell av.
Sy kropp og armer sammen fra
vrangen. Luen sys sammen fra
retten. Samle armene med 2
små treperler.
Tov i maskin ved 60 grader.
Sy på perler til nese og øyne –
evnt brodèr disse.
Nissen kan plasseres på en tom
dorull.

Serviettring:
Garnmengde, rekker til ca 6-7
serviettringer:
Tove: Svart 1099: 50 gram
Rød 4120: 50 gram
Natur 1012:50 gram eller
rest
Funny: Hvit 1001: 50 gram
Lue: Legg opp med rødt 4 m og
strikk 1 p rett. Skyv m over til
den andre siden av p og legg
tråden bak arb. Strikk rett igjen.
Arbeidet blir da rundt. Fortsett på
denne måten til arb måler 10 cm.
Strikk nå luen fram og tilbake i
rettstrikk/riller.
Øk
1
m
i
begynnelsen av hver p innenfor
en kantm til i alt 16 m. Strikk 8 p
= 4 riller uten øking. Skift til
Funny og strikk 1 rille. Skift til

natur og strikk 4 p glattstrikk.
Skift til Funny og strikk 2 riller.
Fortsett med riller og fell 1 m i
beg av hver p innenfor en kantm
til det gjenstår 2 m. Fell av.
Plukk opp med svart under
skjegget (i den nederste røde
rillen av luen) 16 m. Strikk
rettstrikk/riller til i alt 26 riller.
Fell av.
Montering:
Sy sammen til en ring.
Tov i maskin ved 60 grader.

Nr 9
Skjerf og lue med nisse
Størrelse:
(2) 4-6 år
Garn:
Smart (100 % ren ny ull. 50
gram = ca 100 m)
Garnmengde:
Svart 1099: (100) 150 gram
Rød 4109: (50) 50 gram
Beige 2543: 50 gram eller en
liten rest
Funny hvit 1001: 50 gram
Tilbehør:
To små treperler til neser
4 små svarte perler til øyne
Veiledende pinner:
Nr 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm

Skjerf:
Legg
opp
26
m.
Strikk
rettstrikk/riller ca 80 cm. Fell
deretter 1 m i beg av hver p
innenfor en kantm til det
gjenstår 2 m. Fell av.
Nisse: Legg opp med rødt 4 m
og strikk 1 p rett. Skyv m over til
den andre siden av p og legg
tråden bak arb. Strikk rett igjen.
Arbeidet blir da rundt. Fortsett på
denne måten til arb måler 10 cm.
Strikk nå luen fram og tilbake i
rettstrikk/riller.
Øk
1
m
i
begynnelsen av hver p innenfor

en kantm til i alt 26 m. Strikk 8 p
= 4 riller uten øking. Skift til
Funny og strikk 1 rille. Skift til
beige og strikk 4 p glattstrikk.
Skift til Funny og strikk 2 riller.
Fortsett med riller og fell 1 m i
beg av hver p innenfor en kantm
til det gjenstår 2 m. Fell av.
Sy nissen fast i den rette enden
av skjerfet. Sy slik at skjegget
henger ”utenfor” kanten av
skjerfet. Sy toppen av lua fast
krøllet opp over skjerfet.
Sy på treperlen til nese og to
små svarte perler til øyne.

Lue:
Legg opp med rødt (84) 96 m og
strikk 8 omg glattstrikk rundt =
rullekant. Strikk 1 omg vrangt.
Skift til svart og strikk (10) 12
cm. Felling: Strikk *10 m rett, 2
rett sammen*. Gjenta ut omg.
Strikk 1 omg uten felling. Strikk
*9 rett, 2 rett sammen*. Gjenta
ut omg. Strikk 1 omg uten
felling. Fortsett på denne måten
med
1
m
mindre mellom
fellingene til det gjenstår 12 m.
Trekk tråden gjennom m – fest
ikke tråden.
Strikk 3 ”haler* slik: Legg opp
med rødt 4 m og strikk 1 p rett.
Skyv m over til den andre siden
av p og legg tråden bak arb.
Strikk rett igjen. Arbeidet blir da
rundt. Fortsett på denne måten
til arb måler 6 cm. Trekk tråden
gjennom m og fest.
Fest de 3 halene øverst i luen og
stram den svarte tråden godt.
Nisse foran: Legg opp med rødt
4 m og strikk 1 p rett. Skyv m
over til den andre siden av p og
legg tråden bak arb. Strikk rett
igjen. Arbeidet blir da rundt.
Fortsett på denne måten til arb
måler 6 cm. Strikk nå luen fram
og tilbake i rettstrikk/riller. Øk 1
m i begynnelsen av hver p
innenfor en kantm til i alt 16 m.
Strikk 8 p = 4 riller uten øking.
Skift til Funny og strikk 1 rille.
Skift til beige og strikk 4 p
glattstrikk. Skift til Funny og
strikk 2 riller. Fortsett med riller
og fell 1 m i beg av hver p
innenfor en kantm til det
gjenstår 2 m. Fell av.
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Sy på treperlen til nese og to
små svarte perler til øyne.

Nr 10
Mønstrede strømper

A

Størrelse:
(Dame) Herre
Plaggets mål:
Lengde til hel: (26) 33 cm
Fotlengde: (24) 27 cm
Garn:
Treskogarn, 3 tråds (80 % ull, 20
% nylon, 50 gram = 105 meter)
Garnmengde:
Svart 1099: 100 gram
Natur 1012: 100 gram
Grått 1042: 100 gram
Veiledende strikkepinner:
Strømpepinner nr. 3 ½
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på pinne nr. 3 ½
= 10 cm
Legg opp (52) 60 m med svart
og strikk 2 rett, 2 vrangt. Strikk
6 p. svart, 6 p natur, 6 p grått
med ribb. Strikk mønster. På
første omgang økes 4 masker
jevnt fordelt = (56) 64 masker.
Begynn
med
mønster
(damestørrelse: A, B, A) og
herrestørrelse:
2
omganger
svart, B, A, B, A. Når strikkes
hæl. Denne strikkes over de (14)
16 første og de (13) 15 siste
maskene på omgangen. Resten
av maskene settes på en
hjelpepinne. Strikk glattstrikk i
svart og natur. Begynn med 1 m
svart, *1 m natur, 1 m svart*.
Gjenta hele pinnen. Vend og
strikk svart over svart, og natur
over natur. Hele hælen strikkes
med denne inndelingen. Når
hælen måler (5) 6 cm felles
hælen. Begynn på rettsiden.
Strikk (8) 9 m og sett disse på
en hjelpepinne, 2 rett sammen, 7
m rett, 2 m vridd rett sammen,
og sett de siste (8) 9 m på
hjelpepinne. Vend og strikk 9 m.
Vend
og strikk 1 m fra
hjelpepinnen rett sammen med
første maske, strikk 7 m, og
strikk siste maske vridd rett

sammen
med
1
m
fra
hjelpepinnen.
Gjenta
denne
fellingen til alle maskene på
hjelpepinnen er felt = 9 m igjen
på pinnen. Strikk 2 omganger
svart, samtidig som det på første
omgang plukkes opp (9) 10 m
langs hver siden på hælen og de
avsatte maskene tas med = (56)
64 m. Strikk mønster C, 2 pinner
svart, mønster B og A. Pass på at
mønsteret stemmer i forhold til
mønsteret
før
hælen.
På
damestørrelse
strikkes
nå
mønster C, på herrestørrelse
strikkes
mønster
B,
og
2
omganger svart. Skift til natur og
begynn felling. Strikk *(10) 12
m, 2 rett sammen, 2 rett, 2 vridd
rett sammen, (11) 12 rett*
Gjenta fra * - * 1 gang. Fortsett
med
denne
fellingen
hver
omgang, med 1 maske mindre
foran og etter fellingen for hver
gang til det er igjen 8 m
tilsammen. Ta av tråden og trekk
gjennom maskene. Fest godt.

Tøfler med striper

B

Størrelse:
(Dame) Herre
Garn:
Fritidsgarn (100 % ren ny ull. 50
gram = ca 70 m)
Garnmengde:
Svart 1099: 150 gram
Petrol 6937: 50 gram
Veiledende pinner:
Nr 5 ½
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5 ½ =
10 cm
Hele tøffelen er strikket i
rettstrikk/riller.
Størrelsen til (Dame) og Herre
reguleres ved lengden.
Legg opp 54 m med svart og
strikk rettstrikk/riller fram og
tilbake. Strikk 2 riller svart,
fortsett med striper slik: 1 rille
petrol, 1 rille svart. Strikk til det
er 10 riller i petrol. Fortsett med
svart til i alt 30 riller. Fell til hæl
slik: Strikk 33 m, 2 m rett
sammen, vend og strikk tilbake
13 m, 2 m rett sammen, vend og
strikk tilbake 13 m, 2 m rett
sammen, vend…..
Fortsett på denne måten og fell 1
m på hver side av 13 midtm til
det gjenstår 14 m. Strikk over de
14 midtm og plukk opp 15 m på
hver side av disse opp langs
skaftet. (plukk opp til ca 3.
petrolfargede
rille
nedenfra).
Strikk rettstrikk fram og tilbake
over disse 44 m til i alt (15) 20
riller (eller ønsket lengde). Fell til
tå foran slik: Strikk 5 rett, 2 rett
sammen - gjenta ut p. Strikk 1 p
uten felling. Strikk 4 rett, 2 rett
sammen – gjenta ut p. Strikk 1 p
uten felling. Fortsett på denne
måten til det ikke er noen m
mellom fellingene. Klipp av
tråden, trekk den gjennom de
resterende m og fest godt.
Sy tøffelen sammen øverst på
foten og opp til det gjenstår ca 4
petrolfargede riller på skaftet.
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Tov i maskin på 60 grader.
Strekk tøffelen i fasong og la
tørke.
Pynt evnt med en heklet blomst.
Heklet blomst: Legg opp på
heklenål nr 4 ½ og hekle 6 lm.
Samle til en ring med 1 kjm i 1.
lm. Hekle 1 lm og hekle deretter
12 fm i ringen, samle med 1 kjm
i lm.
1. omg: 5 lm, hopp over 1 fm, 1
fm i neste m *3 lm, hopp over 1
fm, 1 fm i neste fm*. Gjenta fra
* til * og avslutt med 3 lm, 1 kjm
i 2. lm fra omg beg = 6 lm-buer.
2. omg: Hekle i hver lm-bue: 1
hst, 4 st, 1 hst. Avslutt med 1
kjm i 1. hst.
3. omg: Vend blomsten og hekle
fra vrangen. Hekle 1 lm, rundt
lm-buen fra 1. omg. mellom 2.
og 3. st på det ene bladet hekles
*1 lm, 1 fm, 4 lm, 1 fm, * i
samme lm-bue. Gjenta fra * - * i
alle lm-buer mellom 2. og 3. st.
på neste lm-bue fra 1. omg.
Avslutt med 1 kjm i første lm.
4. omg: Hekle 1 fm i første lm,
hekle i første 1lm-bue på
baksiden av blomsten, 5 st,*1 fm
i 1lm-buen, 5 st i neste 4lmbue*. Gjenta fra * - *. Avslutt
med 1 fm i første fm.

Strømper med mønster C
Størrelse:
Dame
Garn:
Tresko 3. tråds (80 % ull, 20 %
nylon. 50 gram = ca 105 m)
Garnmengde:
Rød 4009: 50 gram
Grå 1042: 50 gram
Natur 1012: 50 gram
Rød/Svart 4255: 50 gram
Veiledende pinner:
Nr 3 ½
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm

Legg opp med rød/svart 44 m.
Strikk ribb, 2 rett, 2 vrang rundt.
Strikk *2 omg rød/svart, 2 omg
rød, 2 omg rød/svart, 5 omg
grå*. Gjenta dette en gang men
avslutt nå med 3 omg grå.
Fortsett
med
glattstrikk
og
mønster etter diagram A. Øk på
første 8 m jevnt fordelt = 52 m.
Når diagram A er strikket ferdig
strikkes hæl over de midterste
25 m bak. Strikk rett opp etter
hældiagrammet.
Etter
hældiagrammet strikkes det videre 1
m i hver farge (grå og rød). Sett
et merke i midterste m og fell
slik: Strikk til 8 m står igjen i den
ene siden, vend og strikk til 8 m
står igjen i den andre siden, vend
og strikk til 1 m før forrige
vending, løft denne m løst av,
strikk neste m og trekk den løse
m over. Vend og strikk til 1 m
står igjen før forrige vending,
strikk 2 m vrangt sammen. Vend
og fortsett på denne måten til
kun midtm står igjen på p. Plukk
opp langs hælen passe antall m.
Fortsett med mønster etter
diagram B og juster m-antallet
på de 3 første omg til 60 m. Sett
et merke midt oppe på foten og
midt under foten. Strikk 9 omg
av diagram B. Fortsett med
diagrammet, men strikk nå 5
midtstilte sirkler med rød/svart
oppe på foten og 6 under foten.
Mellom disse strikkes ensfarget
natur. Evnt kan man her også
strikke inn navn med rød/svart.
Fortsett med diagram B og strikk
dette ferdig. Resten av strømpen
strikkes i ensfarget grått. Sett et
merke rundt 2 m i hver side av
sokken. Fell 1 m på hver side av
disse m slik: Strikk til 2 m før
første sidemerke, strikk 2 m rett
sammen, strikk de 2 sidem,
strikk 2 m vridd rett sammen.
Gjenta dette i den andre siden.

Strikk 1 omg uten felling. Gjenta
denne fellingen i hver side
annenhver omg til det gjenstår 8
m. Klipp av tråden, trekk denne
gjennom m og fest godt.

Tøfler med bord

D

Størrelse:
Dame
Garn:
Fritidsgarn (100 % ren ny ull. 50
gram = ca 70 m)
Garnmengde:
Bunnfarge: Rød 4120/Blå 5924:
150 gram
Kontrastfarge: Natur 1012: 50
gram
Veiledende pinner:
Nr 5 ½
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5 ½ =
10 cm
Legg opp med bunnfarge 50 m
og strikk ribb rundt: 1 rett, 1
vrang 2 omg. Fortsett med
glattstrikk og mønster etter
diagram B. Når mønsteret er
strikket ferdig økes for tå slik:
1. omg: Strikk 23 m rett, kast, 1
rett, kast, 1 rett, kast, 1 rett,
kast, 1 rett, kast, 23 m rett.
2. omg: Strikk 1 omg rett.
3. omg: Strikk 23 m rett, kast, 2
rett, kast, 2 rett, kast, 2 rett,
kast, 2 rett, kast, 24 m rett.
4. omg: Strikk 1 omg rett.
Fortsett på denne måten med 1
m mer mellom kastene annenhver omg, og en m mer i slutten
til det er økt i alt 9 ganger = 9
hull i høyden. Strikk 4 omg
glattstrikk.
Fell deretter til tå og hæl: Sett et
merke midt foran og bak. Fell 1
m på hver side av disse m = 4 m
felt
på
hver
omg.
Gjenta
annenhver omg i alt 4 ganger.
Fell de resterende m av på en
gang.
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Sy sammen midt under.
Hekle evnt en lm-hempe midt
bak til å henge tøflene opp i.
Vask i maskin på 60 grader.
Ta gjerne tøffelen på mens den
er fuktig og form den etter foten.

Nr 11
Teppe i Alfa
Størrelse:
Ca 125 x 175 cm
Garn:
Alfa (85 % ull, 15 % mohair. 50
gram = ca 60 m)
Garnmengde:
Natur 1012: 450 gram
Grå 1042: 450 gram
Grå 1053: 350 gram
Koksgrå 1088: 450 gram
Veiledende pinner:
Nr 7
Heklenål nr 6
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
Strikk ruter som beskrevet
diagrammet.
Det skal strikkes:
Rute A (1012): 10 stk (36 m)
Rute B (1042): 9 stk (33 m)
Rute C (1088): 8 stk (33 m)
Rute D (1053): 8 stk (33 m)

i

Sy rutene sammen som vist i
tegningen.
Hekle 1 omg fm rundt hele
teppet. Hekle 1 st i hver fm, men
hekle litt ekstra m i hjørnene slik
at kanten blir jevn og fin.
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Puter i Alfa
Størrelse:
Ca 50 x 50 cm
Garnmengde begge putene:
Natur 1012: 100 gram
Grå 1042: 400 gram
Grå 1053: 100 gram
Koksgrå 1088: 100 gram
Garn:
Alfa (85 % ull, 15 % mohair. 50
gram = ca 60 m)
Veiledende pinner:
Nr 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
Ensfarget pute med hjerter:
Strikk to like deler:
Legg opp 66 m med grått 1042
og strikk rute nr B 2 ganger både
i bredden og høyden. Fell av.
Sy de to delene sammen.
Rute i 4 farger:
Strikk to av hver rute A, B, C og
D.
Sy sammen som vist på foto.
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Nr 12
Grønt sjal

A

Plaggets mål:
Ca 200 X 30 cm
Garn:
Kitten Mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle, 50 gram =
ca 165 meter).
Garnmengde:
Olivengrønn 9535: 100 gram
Brun 2982: 50 gram
Tilbehør:
Ca 60 små blanke perler
Veiledende pinner:
Strikkepinne nr. 8
Heklenål nr. 5
Sjalet har et strikket midtstykke,
med ett heklet felt i hver ende.
Begynn med den strikkede delen.
Legg opp 33 m med dobbelt
grønt garn på pinne nr. 8. Strikk
1 pinne rett. Mønsteret strikkes
slik:
1 pinne: 1 m rett, *1 kast, 2 rett
sammen*. Gjenta hele pinnen.
2. pinne: Vend. Strikk *2 rett
sammen, 1 kast*, gjenta fra * *. Avslutt med 1 m rett.
Gjenta pinne 2 hele tiden til
arbeidet måler ca 85 cm. Fell av.
I begge ender av skjerfet hekles
med enkel grønn tråd og
heklenål nr. 5.
Rad 1: Begynn med 1 kjm i ene
kanten. Hekle 4 lm (erstatter 1
dbst, 1 dbst i neste maske * 3
lm, hopp over 1 oppleggsmaske,
1 dbst i neste m * gjenta fra * til
* ut raden, avslutt med 1 dbst i
siste m. = 15 ruter.
Rad 2: Vend med 3 lm (erstatter
1 st) hekle 1 st i dbst før første
rute, 3 lm, 1 fm rundt 1. rute fra
forrige rad, 3 lm * 1 st i toppen
av neste dbst, 3 lm, 1 fm rundt
neste rute, 3 lm * Gjenta fra * til
* ut raden, avslutt med 1 fm i
siste rute, 3 lm, 1 st i dbst, 1 st i
4. lm på forrige rad.
Rad 3: Vend med 4 lm (erstatter
1 dbst), 1 dbst, 3 lm, 1 dbst i
neste st, * 3 lm, 1 dbst i toppen
av neste st *, gjenta fra * til * til
en rute gjenstår, avslutt med 1
dbst 1 lm, 1 dbst i 3. lm fra

forrige rad. Det vil hver gang bli
en rute mindre på denne siden
hver gang på rad 3.
Gjenta rad 2 og rad 3 vekselvis
til det er en rute igjen. Avslutt
med rad 3.
Hekle på samme måte i andre
enden på sjalet. Pass på at det
skrår på samme side.
Montering:
Heklet kant: Fest tråden med 1
kjm rundt en dbst, hekle 4 lm, 3
dbst rundt samme dbst, *1 fm
rundt neste dbst, 4 lm, 3 dbst
rundt samme dbst*. Gjenta fra
*-* rundt hele sjalet. På det
strikkede feltet hekles rundt
masker med passe avstand.
Frynser: Klipp ca 60 cm lange
tråder av grønt og brunt og knytt
frynser av 2 tråder i hver farge i
hver st-gruppe langs den siden
der det heklete feltet skrår.
Sy på små blanke perler, en i
hver fm på den siden der det
ikke er frynser.

Heklet veske
Størrelse:
Bredde 40 cm, høyde 30 cm
(uten hank)
Garn:
Kitten Mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle. 50 gram =
165 meter)
Sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 160 meter)
Garnmengde:
Kitten: Grønn 8972: 150 gram
Sisu: Grønn 9544: 150 gram
Tilbehør:
Til for: 40x60 cm stoff.
Veiledende heklenål:
Nr. 5.
Heklefasthet:
14 hst i bredden = 10 cm, heklet
med 1 tråd i hver kvalitet.
Bemerk: Hele vesken hekles
med 1 tråd i hver kvalitet.
2sm-dbst: Hekle 1 dbst, men
stopp når der er 2 m på nålen,
hekle enda 1 dbst i samme m,
men stopp når der er 3 m på
16

nålen, ta 1 kast og trekk tråden
gjennom alle m.
Mønsterbord:
1.rad: Vend med 3 lm (erstatter
1.st), 2 lm, hopp over 2 m, 1 st i
neste m * 2 lm, hopp over 1 m, 1
st i neste m, 2 lm, hopp over 2
m, 1 st i neste m *. Gjenta fra *
til * hele raden, avslutt med: 2
lm, hopp over 1 m, 1 st i siste m.
2.rad: Vend med 1 lm, 1 fm i st,
* 9 lm, hopp over 1 st, i neste st
hekles: (1 fm, 4 lm, 2sm-dbst),
hopp over 1 st, i neste st hekles:
(2sm-dbst, 4 lm, 1 fm) *. Gjenta
fra * til * til det er igjen 2 m: 9
lm, hopp over 1 st, 1 fm i den
øverste av de 3 lm fra forrige rad.
Vend.
3.rad: 10 lm, 1 fm om første 9lm-bue, * 4 lm, imellom de neste
2sm-dbst hekles: (2sm-dbst, 4
lm, 1 kjm, 4 lm, 2sm-dbst) i
samme buen, 4 lm, 1 fm i neste
9-lm-bue *. Gjenta fra * til * hele
raden, og avslutt med 4 lm, en 4db-st i siste fm. Vend.
4.rad: 1 lm, 1 fm i den 4-db-st, *
5 lm, 1 fm i toppen av neste 2smdbst *. Gjenta fra * til * hele
raden, men hekle siste fm i den
6. av de 10 lm i begynnelsen av
3.rad. Vend.
5.rad: 3 lm, * 2 lm, 1 st i neste
5-lm-bue, 2 lm, 1 st i neste fm, *.
Gjenta fra * til * hele raden.
Vend. Når det etterpå fortsettes i
hst, hekles 1 hst i hver st og
skiftevis 1 og 2 hst i hver 2-lmbue, så det til slutt er samme
antall hst som før mønsterborden.
Veske:
Legg opp 77 lm.
1.rad: 2 lm (erstatter 1 hst), 1
hst i 3.lm fra nålen, 1 hst i hver
lm hele raden = 76 hst (inkl de 2
første lm). Arbeidet skal bli 56
cm bredt.
Vend og hekle videre med hst
(hver rad vendes med 2 lm, som
erstatter 1.hst) til arbeidet måler
10
cm.
Etterpå
hekles
mønsterbord. Fortsett i hst til
arbeidet måler 40 cm. Ta av
tråden.

Hanker: Legg opp 150 lm, og
hekle 1 rad fm idet 1. fm hekles i
2. lm fra nålen. Vend, og hekle
enda 3 rad fm. Ta av tråden.
Hekle en hank til.
Montering: Hekle 1 rad fm langs
den ene enden. Hekle 1 fm for
hver rad hst. Vend, og hekle 1
rad fm hvor hver 2. og hver 3.
fm hekles sammen to og to.
Vend, og hekle 16 rader fm. Ta
av tråden. Brett kanten halvt mot
vrangen og sy til. Lag en
løpegang på samme måte i den
andre enden. Brett vesken på
midten og sy sammen i hver
side. Begynn 6 cm fra bunnen og
stopp 6 cm fra brettekanten
(løpegangen). Lag veskens bunn
ved å brette de nederste cm
motsatt (på tvers), og sy
sammen.
Sy foret sammen i sidene
(begynn 7 cm inn på siden).
Legg foret inn i vesken. Brett 1
cm av stoffet mot vrangen og sy
foret fast til vesken med små
sting. Sett en hank i hver
løpegang og sy endene sammen.
Skjul sammensyingen, ved å
trekke de inn i løpegangen.

rettstrikk med Chili, 10
hullmønster med grønt, 12
rettstrikk
med
Chili,
8
hullmønster med turkis, 10
rettstrikk med Chili* Gjenta fra
til *.

p
p
p
p
*

Legg opp med Chili 6 m og strikk
12 p = 6 riller. Skift til grønn
Sisu og strikk stripemønster.
Samtidig økes 1 m i slutten av
første p. Gjenta denne økingen i
samme side ca hver 3. cm. Strikk
stripemønster til arb måler ca 80
cm og det er ca 30 m på p =
midten. Fortsett med mønster
men strikk speilvendt slik at
mønsteret blir likt på begge sider
av midten. Fell 1 m samme sted
som økingene. Strikk til det igjen
er 6 m, avslutt med 12 p Chili.
Fell av.
Knytt evnt korte frynser langs de
skrå sidene.

Heklete tøfler

C

Størrelse:
Dame

Størrelse:
Lengde ca 160 cm.

Garn:
Fritidsgarn (100 % ren ny ull, 50
gram = ca 70 meter)
Kitten Mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle, 165
meter)

Garn:
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50
gram = ca 160 m)
Chili (100 % polyamid. 50 gram
= ca 65 m)

Garnmengde:
Fritidsgarn:
Grønn 8582: 100 gram
Kitten:
Petrol 6855: 50 gram

Garnmengde:
Sisu grønn 8514: 50 gram
Sisu turkis 6733: 50 gram
Chili blå/grønn 5957: 50 gram

Tilbehør:
16 paljetter

Smalt sjal/skjerf

B

Veiledende pinner:
Nr 10
Hullmønster strikkes i Sisu:
1 rett, *1 kast, 2 rett sammen*.
Gjenta fra * til * pinnen ut.
Økningene tas med i mønsteret
etterhver som de oppstår.
Stripemønster:
*6 p hullmønster med grønt, 12
p rettstrikk med Chili, 4 p
hullmønster med turkis, 20 p

Veiledende pinner:
Heklenål nr. 4
Heklefasthet:
En liten firkant måler 10x10 cm.
En stor firkant måler 20x20 cm.
4st-sm: Hekle 1 st, men stopp
når det er 2 m på nålen, hekle
enda 1 st, men stopp når det er
3 m på nålen, hekle ytterligere 2
st på samme måte = 5 m på
nålen. Kast
og trekk nålen
gjennom alle 5 m.
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5st-sm: Hekles som 4st-sm,men
med 1 st mer.
Liten firkant: Hekle 6 lm og ta
sammen til en ring med 1 kjm i
1.lm.
1.omg: 3 lm, 4st-sm i ringen, (3
lm, 5st-sm i ringen) sju ganger,
3 lm, avslutt omg med 1 kjm i
toppen av 4st-sm.
2.omg: 1 kjm i 3-lm-buen, 3 lm,
1 st i samme 3-lm-bue som kjm,
(7 st i neste lm-bue, 2 st i neste
lm-bue) tre ganger, 7 st i siste
lm-bue, avslutt omg med 1 kjm i
den øverste av de 3 lm.
Stor firkant: Hekle 4 lm og ta
sammen til en ring med 1 kjm i
1.lm.
1.omg: 5 lm, (3 st i ringen, 2 lm)
tre ganger, 2 st i ringen. Avslutt
omg med 1 kjm i den 3. av de 5
første lm.
2.omg: 1 kjm i neste lm-bue, 6
lm, * 2 st i samme lm-bue, 1 st i
hver st langs denne siden av
firkanten **, 2 st i neste lm-bue,
3 lm *. Hekle fra * til * i alt 2
ganger, og hekle så fra * til **,
avslutt med 1 st i samme lm-bue
som de 6 lm, og 1 kjm i den 3.
av de 6 lm.
3.omg: Som 2.omg (=11 st langs
hver side).
4.omg: Som 2.omg (=15 st langs
hver side). 5.omg: 1 kjm i neste
lm-bue, 4 lm, 2 st i samme lmbue som kjm, * 1 st i hver av de
15 st langs firkantens side **, (2
st, 1 lm, 2 st) i neste lm-bue *.
Hekle fra * til * i alt 3 ganger, og
hekle så fra * til **. Avslutt med
1 st i samme lm-bue som kjm i
begynnelsen av omg. og 1 kjm i
den 3. av de 4 første lm.
Hekle tre små og en stor firkant.
Hekle (med kjm) eller sy
sammen firkantene rettside mot
rettside, som vist på tegningen.
Hekle skoen litt sammen på hver
side av benet. Hekle med Kitten
1 omg st rundt langs øverste
kant. Hekle 4 st i hver m. Sy en
paljett i hver spiss på de 8
”bladene” på 1.omgang av den
minste firkant i spissen av
tøflene.
Se tegning neste side:

Grønt sjal:
Hullrad: *2 m rett sammen, 1
kast* Gjenta fra * til * ut p.
Strikk striper slik: *4 riller lys
grønn Kitten, 1 rille Chili, 4 riller
grønn Kitten, 1 rille Chili* Gjenta
fra * til *.
Hullrad strikkes på 3. p i
følgende striper: den første
stripen med grønn Kitten, den 3.
stripen med lys grønn Kitten og
den 4. stripen grønn Kitten.
Strikk til ca 97 m. Fell av.
Knytt frynser i ca hvert 3. kast i
hver side. Frynsene består av 1
tråd i hver farge ca 18 cm ferdig
lengde.

Halskjede

D

Garn:
Alfa (85 % ren ny ull, 15 %
mohair)
Garnmengde:
Lilla 5344: 50 gram
Veiledende heklenål:
Nr. 7.
Boble: 4 lm, hekle 1 dbst i 1.lm,
men stopp når det er 2 m på
nålen. Hekle enda 1 dbst i
samme lm, men stopp når det er
3 m på nålen. Hekle i alt 4 dbst
på samme måte (dvs stopp når
siste ledd av dbst mangler). Det
er nå 5 m på nålen. Ta et kast på
nålen, og trekk gjennom alle m
på nålen. Hekle 1 kjm i lm like
før boblen.
Hele halskjedet hekles med
dobbelt garn. Avstanden mellom
boblerne kan lages som du
ønsker, eller du kan følge
forklaring under.
Hekle 10 lm, boble (se over), 10
lm, boble, 14 lm, boble, 8 lm,
boble, 13 lm, boble, 10 lm,
boble, 12 lm, boble, 8 lm, boble,
14 lm, boble, 10 lm, boble, 10
lm, boble, 6 lm, boble, 10 lm. Ta
av tråden. Knytt knute midt bak.

Nr 13
Sjal
Størrelse:
Bredde øverst ca 150 cm
Garn:
Kitten Mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle. 50 gram =
ca 165 m)
Chili (100 % polyamid. 50 gram
= ca 65 m)
Mirelle (45 % ull, 55 %
polyamid. 50 gram = ca 75 m)
Garnmengde:
Grønt sjal:
Kitten grønn 8715: 50 gram
lys grønn 9304: 50 gram
Chili grønn 8857: 50 gram
Blått sjal:
Kitten petrol 6855: 50 gram
aqua 6714: 50 gram
Mirelle blå 6633: 50 gram
Veiledende pinner:
Nr 10
Heklenål nr 4

Begge sjalene:
Legg opp 3 m og strikk
rettstrikk/riller fram og tilbake.
Øk ved å strikke 1 km, 1 kast i
begynnelsen av hver p. Strikk
stripemønster etter beskrivelsen
til oppgitt eller ønsket lengde.
Fell løst av.
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Blått sjal:
Strikk striper slik: 3 riller aqua,
2 riller Mirelle, 2 riller aqua, 2
riller petrol, 1 rille Mirelle, 2 riller
petrol, 3 riller aqua, 1 rille
Mirelle, 3 riller aqua, 2 riller
petrol, 4 riller Mirelle, 3 riller
aqua, 2 riller petrol, 1 rille
Mirelle, 2 riller petrol, 3 riller
aqua, 2 riller Mirelle, 3 riller
aqua, 2 riller petrol. Fell av.
Heklet kant:
Begynn i ene hjørnet oppe. Hekle
med Mirelle: Fest tråden med 1
kjm i hullkanten, *hekle 5 lm, 1
fm i neste hull*. Gjenta rundt
hele sjalet. Skift til petrol Kitten
og fest tråden med 1 kjm i kjm
med Mirelle fra forrige rad, hekle
5 lm, 1 fm i første Mirelle-løkke,
*5 lm, 1 fm i neste løkke*.
Gjenta fra *-* hele raden. Skift
til aqua Kitten og hekle en rad på
samme måte. Denne raden
begynner med en kjm i første
Petrol-løkke.

Nr 14
Hare
Størrelse:
Passer over
brusflaske.

A
en

1

½

liter

Garn:
Fritidsgarn: (100 % ren ny ull.
50 gram = ca 70 m)
Funny: (100 % polyester. 50
gram = ca 90 m)
Garnmengde:
Fritidsgarn natur 1012: 150 gram
Funny natur 1012: 150 gram
Tove rosa 4520: 50 gram
Svart garn 1099: liten rest
Tilbehør:
Plastøyne
Svart ståltråd til barter
Veiledende pinner:
Nr 7
Til Tove: nr 4
Haren strikkes i dobbel tråd – en
tråd Fritidsgarn, en tråd Funny.
Kropp:
Legg opp 42 m på p nr 7. Strikk
rettstrikk fram og tilbake til i alt
32 riller. Strikk *2 rett, 2 rett
sammen* ut p = 32 m. Strikk 3
riller. Øk deretter til hode slik
ved å øke 1 m i hver 3. m =
igjen 42 m. Strikk 9 riller. Fell
ved å strikk 2 rett, 2 rett
sammen ut p. Strikk 3 p uten
felling. Strikk 1 rett, 2 rett
sammen ut p. Strikk 3 p uten
felling. Strikk 2 rett sammen ut
p. Strikk rett tilbake. Klipp av
tråden, trekk denne gjennom de
resterende m og fell av.
Ører:
Legg opp 12 m på p nr 7 og
strikk 3 riller. Fell første og siste
m på p. Gjenta denne fellingen
hver 6. p til det gjenstår 2 m,
Fell av.
Rosa innside: Legg opp 14 m
med p nr 4 og strikk 5 omg. Fell
første og siste m på p. Gjenta
denne fellingen hver 6. p til det
gjenstår 2 m. Fell av.

Arm:
Legg opp 16 m og strikk 10 riller.
Fell første og siste m på hve p til
det gjenstår 2 m. Fell av.
Ben:
Legg opp 16 m. Strikk 6 riller.
Fell 3 m i hver side. Fortsett å
strikk 2 riller. Strikk deretter 7
m, vend med en m løst av. Strikk
4 m, vend med 1 m løst av.
Strikk 3 m, 2 m vridd rett
sammen, vend med 1 m løst av.
Strikk 3 m, 2 m vridd rett
sammen, vend med 1 m løst av.
Fortsett på denne måten til alle
m i siden er felt av og 4 m
gjenstår. Ta opp 6 m i hver side
= 16 m. Strikk 8 riller. Strikk 2
m rett sammen ut p. Strikk 1 p
uten felling. Strikk 2 m rett
sammen ut p. Strikk 1 m uten
felling. Klipp av tråden og trekk
denne gjennom m.
Montering:
Sy sammen delene. Sy det rosa
øret på det hvite ca ½ cm fra
kanten. Tov alle delene for seg,
strekk dem litt i form og la dem
tørke.
Stapp hobbyvatt i hodet og i
bena. Sy dem på. Sy en
rynketråd midt på hodet til nese.
Sy over dette med svart.
Lim eller sy på øyne. Stikk 3
ståltråder gjennom nesen til
barter. Lag en dusk i dobbelt
garn og fest denne bak til hale.

Tovede barnetøfler

B

Størrelse:
(2-4) 6-8 (10-12 år) Dame
Garn:
Fritidsgarn (100 % ren ny ull. 50
gram er ca 70 meter).
Garnmengde:
Lys grå 1042: (50) 50 (50) 50
gram
Koksgrå 1055: (50) 100 (100)
150 gram
Til pynt har vi brukt cerise 4419,
gult 2117, grønn 9535 og blått
5924.
Veiledende pinner:
Strømpepinner nr. 6
Heklenål nr. 4
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Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på pinne nr. 6 =
10 cm
Legg opp med lys grå (44) 48
(56) 56 m. Strikk 1 rett, 1 vrang
(6) 7 (8) 9 cm. Skift til koks og
strikk glattstrikk. Fordel maskene
slik at det er like mange på hver
av de fire pinnene. Nå strikkes
det
frem
og
tilbake
over
maskene på pinne 1,2 og 3 =
(33) 36 (42) 42 m. Strikk (8) 8
(10) 10 pinner frem og tilbake,
men ta hele tiden 1. maske løs
av. Nå strikkes hæl, begynn på
en vrangpinne og strikk til det er
igjen 1 m på pinne nr. 2, strikk
siste m på pinne 2 sammen med
1. maske på neste pinne vrangt
sammen. Vend. Ta 1. m løs av
og strikk rett tilbake til det er
igjen 1 m på midterste pinne
(pinne 2), ta denne m løs av,
strikk første m på neste p rett,
trekk den løse m over. Vend. Ta
første m løs av, strikk til det er 1
m igjen på pinnen, strikk denne
vrangt sammen med første m på
neste pinne. Vend og gjenta
disse fellingene til alle m på
pinne 1 og 3 er avfelt = (11) 12
(14) 14 m igjen på pinne 2.
Plukk
opp
masker
langs
hælsiden, 1 m i hver maskeløkke
= (4) 4 (5) 5 m på hver side. Det
er nå til sammen (30) 32 (38) 38
m på de fire pinnene. Fortsett
rundt over disse maskene, men
på første omgang reguleres
maskeantallet til (28) 32 (36) 36
m. Strikk rundt til foten måler
(18) 21 (27) 30 cm. Nå felles for
tå slik: Strikk 2 m rett, 2 rett
sammen hele omgangen. Strikk
2 omganger uten fellinger. Strikk
1 m rett, 2 rett sammen hele
omgangen. Strikk 2 omganger
uten fellinger. Strikk 2 rett
sammen hele omgangen. Strikk
(1) 2 (2) 2 omganger uten
fellinger. Ta av tråden og trekk
den gjennom de resterende
maskene. Stram til og fest godt.
Rundt kanten hekles med blått.
Fest tråden med 1 kjm. 1 fm i
neste m, *3 st, en i hver m, 1 fm
i neste m*. Gjenta fra * - * rundt
hele tøffelen. Avslutt med 1 fm i
første kjm.
Blomster: Legg opp 6 lm med
cerise eller gult og ta sammen til

en ring med 1 kjm. I ringen
hekles 12 fm. Avslutt med 1 kjm
i første m.
2. omg: 3 lm, hopp over 1 m, 1
kjm i neste m. Gjenta hele omg
rundt = 6 lm-buer.
3. omg: Hekle *3 st i lm-buen, 1
fm i fm*. Gjenta fra * - * hele
omgangen. Ta av tråden. Hekle
en blomst til med gult garn.
Sy blomstene på forsiden av
tøflene og broder på en stilk og
gjerne et lite blad med grønt.
Tøflene skal toves i maskin.

Tovede grytelapper med
snømann
C
Mål:
Ca 20 X 20 cm
Garn:
Fritidsgarn (100 % ren ny ull, 50
gram = ca 70 meter)
Sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = 160 meter)

Veiledende pinner:
Nr. 5 og nr. 3
Strikkefasthet:
13 m på pinne nr. 5 = 10 cm
Legg opp 3 m på pinne nr. 5.
Strikk riller frem og tilbake og øk
1 m i begynnelsen av hver p til
det er 42 m. Fell så 1 m i
begynnelsen av hver pinne til 3
m gjenstår. Fell av. Hekle hempe
i hjørnet. Hekle 14 lm, fest med
1 kjm i hjørnet, vend og hekle 20
fm i ringen. Avslutt med 1 fm i
kanten. Strikk en til på samme
måte. Grytelappene skal nå
toves. Se toving side 1.
Snømannmotiv. Legg opp 35 m
med blå Sisu på pinne nr. 3 og
strikk etter diagram. Fell av.
Strikk et til på samme måte. Sy
motivene midt på grytelappen.

Garnmengde:
Fritidsgarn
Blått 5924: 100 gram
Sisu
Blå 6027: 50 gram
Natur 1012: 50 gram
Svart 1099: 50 gram
Litt orange til nese
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Tøfler med bord

D

Størrelse:
Barn
Garn:
Fritidsgarn (100 % ren ny ull. 50
gram = ca 70 m)
Garnmengde:
Bunnfarge: Rosa 4508: 50 gram
Kontrastfarge: Funny 1001: 50
gram
Veiledende pinner:
Nr 5 ½
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5 ½ =
10 cm
Legg opp med bunnfarge 35 m
og strikk fram og tilbake i
rettstrikk (riller). Strikk 1 rille,
fortsett
med
mønster
etter
diagram A (6 omg = 3 riller). Når
mønsteret er strikket ferdig
strikkes resten av arb rundt i
glattstrikk og det økes for tå slik:
1. omg: Strikk 17 m rett, kast, 1
rett, kast, 1 rett, kast, 16 m rett.
2. omg: Strikk 1 omg rett.
3. omg: Strikk 17 m rett, kast, 2
rett, kast, 2 rett, kast, 17 m rett.
4. omg: Strikk 1 omg rett.
Fortsett på denne måten med 1
m mer mellom kastene og 1 m
mer i slutten, annenhver omg til
det er økt i alt 7 ganger = 7 hull i
høyden. Strikk 2 omg glattstrikk.
Fell deretter til tå og hæl: Sett et
merke midt foran og bak. Fell 1
m på hver side av disse m = 4 m
felt
på
hver
omg.
Gjenta
annenhver omg i alt 4 ganger.
Fell de resterende m av på en
gang.
Sy sammen midt under.
Vask i maskin på 60 grader.
Ta gjerne tøffelen på mens den
er fuktig og form den etter foten.

Nr 15
Bamsedress
Størrelse:
(1/2) 1 (1 1/2) 2 år
Plaggets mål:
Overvidde: (59) 62 (66) 70 cm
Hel lengde (uten fot): (56) 59
(63) 66 cm
Benlengde (uten fot): (20) 22
(24) 26 cm
Ermelengde (uten “labb”): (15)
17 (19) 21 cm
Garn:
Smart (100 % ull, superwash. 50
gram = ca 100 meter).
Garnmengde:
Beige tweed 2523: (400) 450
(450) 500 gram
Brunt 3082: (50) 50 (50) 50
gram
Garnalternativ:
Peer Gynt
Tilbehør:
(25) 25 (30) 30 cm lang glidelås
2 knapper
Veiledende pinner:
Nr 3 og 3 ½
Strikkefasthet:
21 masker rettstrikk på pinne nr
3 ½ = 10 cm
Rettstrikk = Strikk rett både på
retten og vrangen.
Dressen strikkes ovenfra og ned.

Begynn i halsen og legg opp med
beige tweed og pinne nr 3 ½
(50) 50 (56) 56 masker. Strikk 1
pinne rett og del inn arbeidet på
neste pinne med økinger:
1. pinne: (8) 8 (9) 9 rett (=
høyre forstykke) - 1 kast, 2 rett,
1 kast - (5) 5 (6) 6 rett (= høyre
erme) - 1 kast, 2 rett, 1 kast (16) 16 (18) 18 rett (=
bakstykket) - 1 kast, 2 rett, 1
kast - (5) 5 (6) 6 rett (= venstre
erme) - 1 kast, 2 rett, 1 kast (8) 8 (9) 9 rett (= venstre
forstykke).
2.
pinne:
Rett
over
alle
maskene.
3. pinne: (9) 9 (10) 10 rett - 1
kast, 2 rett, 1 kast - (7) 7 (8) 8
rett - 1 kast, 2 rett, 1 kast - (18)
18 (20) 20 rett - 1 kast, 2 rett, 1
kast - (7) 7 (8) 8 rett - 1 kast, 2
rett, 1 kast - (9) 9 (10) 10 rett.
4.
pinne:
Rett
over
alle
maskene.
Fortsett på samme måte og øk
annenhver pinne med 1 kast på
hver side av de 2 midtmaskene i
hvert hjørne i alt (15) 16 (16) 17
ganger = (170) 178 (184) 192
masker. Herfra økes bare hver 4.
pinne, men for at kastene kan
fortsette
uavbrutt
må
det
samtidig strikkes 2 rett sammen
på hver side av kastene hver 4.
pinne, altså mellom de vanlige
økingene. Øk til det på hvert
forstykke er (26) 28 (29) 31
masker, på bakstykket (52) 56
(58) 62 masker og på hvert erme
(41) 45 (46) 50 masker, ikke
medregnet midtmaskene i hvert
hjørne. Totalt skal masketallet
være (194) 210 (216) 232
masker.
Nå deles arbeidet inn slik: Strikk
(27) 29 (30) 32 masker- sett de
neste (43) 47 (48) 52 maskene
på en hjelpetråd (= ermet) - legg
opp (8) 8 (10) 10 nye masker på
undersiden - strikk (54) 58 (60)
64 masker - sett de neste (43)
47 (48) 52 maskene på en
hjelpetråd - legg opp (8) 8 (10)
10 masker på undersiden - strikk
de siste (27) 29 (30) 32
maskene = i alt (124) 132 (140)
148
masker
rundt
brystet.
Ermene strikkes til slutt.
Sett et merke midt bak med (62)
66 (70) 74 masker på hver
halvdel. Strikk buksen høyere
bak: Klipp av tråden og begynn 6
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masker før merket, strikk 12
masker, snu og strikk 18 masker,
snu og strikk 6 masker mer for
hver gang i alt 5 ganger på hver
side av midtmerket. Strikk så
over alle maskene igjen. Når
arbeidet midt foran fra opplegget
i halsen måler (31) 32 (33) 34
cm, økes til skrittet 1 maske i
begynnelsen av pinnen, 1 maske
på hver side av midtmerket bak
og 1 maske i slutten av pinnen.
Denne økingen gjøres annenhver
p totalt (6) 6 (7) 7 ganger =
(148) 156 (168) 176 masker.
Del arbeidet midt bak med (74)
78 (84) 88 masker på hvert ben.
Strikk hvert ben for seg.
Strikk fram og tilbake og fell 1
maske i begynnelsen og slutten
av hver 4. pinne (5) 5 (6) 6
ganger = (64) 68 (72) 76
masker. Strikk til benet måler
(18) 20 (22) 24 cm, strikkes 2
sammen pinnen ut = (32) 34
(36) 38 masker.
Dress uten føtter: Skift til pinne
nr 3 og strikk 4 cm vrangbord 1
rett, 1 vrang. Fell av med rette
og vrange masker.
Dress med føtter: Skift til pinne
nr 3 og strikk 4 cm vrangbord 1
rett, 1 vrang. Skift til pinne nr 3
½ igjen og strikk hæl i rettstrikk:
Strikk de bakerste (16) 18 (18)
20 maskene, snu og strikk
tilbake. Strikk til 1 maske før
forrige snuing, snu og strikk til 1
maske står igjen i andre siden.
Snu og strikk 1 maske mindre i
hver side for hver gang til 6
masker står igjen på midten. Snu
nå og strikk 1 maske mer på
hver side av midten for hver
gang, men for at det ikke skal bli
hull ved snuingene løftes tråden
opp etter siste midtmaske og
strikkes sammen med neste
maske. Fortsett på denne måten
til alle hælmaskene er strikket.
Strikk nå over alle (32) 34 (36)
38 maskene til foten (med hæl)
måler (8) 9 (10) 11 cm.
1. felling: 2 rett sammen strikk (12) 13 (14) 15 rett - 2
rett sammen - 2 rett sammen (12) 13 (14) 15 rett - 2 rett
sammen. Strikk 3 pinner uten
felling.
2. felling: Strikk 2 rett sammen
- (10) 11 (12) 13 rett - 2 rett
sammen - 2 rett sammen - (10)
11 (12) 13 rett - 2 rett sammen.

Strikk 3 pinner uten felling.
3. felling: Strikk 2 rett sammen
- (8) 9 (10) 11 rett - 2 rett
sammen - 2 rett sammen - (8) 9
(10) 11 rett - 2 rett sammen.
Strikk 1 pinne rett og fell av
resten av maskene.
Ermene:
Plukk ut hjelpetråden og sett
maskene på pinne nr 3 ½ +
plukk opp (4) 4 (5) 5 masker på
hver side av disse = (51) 55 (58)
62 masker i alt. Strikk fram og
tilbake
med
åpning
på
undersiden
og fell 1 maske i
hver side hver 6. pinne til (41)
43 (44) 46 masker.
Ermer uten “labber”: Strikk til
ermet måler (12) 14 (16) 18
cm. Skift til pinne nr 3, fell inn til
(30) 32 (32) 34 masker og strikk
3 cm vrangbord 1 rett, 1 vrang.
Fell av med rette og vrange
masker.
Ermer med “labb”: Strikk til
ermet måler (12) 14 (16) 18 cm
og skift til pinne nr 3. Fell inn til
(30) 32 (32) 34 masker og strikk
5 pinner vrangbord 1 rett, 1
vrang. På neste pinne felles de
første og siste (7) 8 (8) 9
maskene på pinnen. Klipp av
tråden. Legg opp igjen (7) 8 (8)
9 masker i begynnelsen på neste
pinne, strikk de (16) 16 (16) 16
maskene på pinnen og legg opp
(7) 8 (8) 9 nye masker i slutten.
Strikk igjen 5 pinner vrangbord
over alle (30) 32 (32) 34
maskene. Skift til pinne nr 3 ½
og fortsett med rettstrikk til
labben fra vrangborden måler (4
½) 5 (5 ½ ) 6 cm.
1. felling: (6) 6 (6) 7 rett - 2
rett sammen - 2 rett sammen (11) 12 (12) 13 rett - 2 rett
sammen - 2 rett sammen - (5) 6
(6) 6 rett.
Strikk 3 pinner uten felling.
2. felling: (5) 5 (5) 6 rett - 2
rett sammen - 2 rett sammen (9) 10 (10) 11 rett - 2 rett
sammen - 2 rett sammen - (4) 5
(5) 5 rett.
Strikk 1 pinne uten felling.
Fortsett på samme måte med
felling annenhver pinne og med 2
masker mindre på feltet på
oversiden og 1 maske mindre på
hvert felt på undersiden for hver
gang til (10) 8 (8) 10 masker
står igjen. Strikk 2 rett sammen

pinnen ut og klipp av tråden.
Trekk den gjennom maskene og
stram til. Fest godt.
Montering + hette:
Plukk opp langs opplegget i
halsen (59) 61 (61) 63 masker
med beige og pinne nr 3. Strikk
2 cm vrangbord 1 rett, 1 vrang,
men på siste pinne fra vrangen
økes jevnt fordelt til (66) 68 (70)
72 masker. Skift til pinne nr 3 ½
og fortsett i rettstrikk. Samtidig
økes 1 maske innenfor (27) 27
(28) 28 masker i hver side, og
denne økingen gjentas hver 4.
pinne i alt 5 ganger = (76) 78
(80) 82 masker. Strikk til hetten
fra vrangborden måler (15) 16
(16) 17 cm. Fell av de første (26)
27 (27) 28 maskene - strikk (24)
24 (26) 26 masker - fell av de
siste (26) 27 (27) 28 maskene.
Klipp av tråden.
Fortsett over midtfeltet til dette
har samme lengde som de
avfelte sidestykkene og fell av.
Sy
midtfeltet
fast
langs
sidestykkene.
Sy
sammen
ermene
på
undersiden, på dress med labber
skal det være en splitt
på
innsiden midt på vrangborden
slik at hendene kan komme ut.
Sy sammen labbene. Sy en
hempe på den ene siden av
splitten og en knapp på den
andre. Det strikkes også en brun
bit i glattstrikk som skal sys fast
på innsiden av hver labb:
Legg opp 8 masker med brunt og
pinne nr 3 ½. Begynn med
vrangt fra vrangen og på neste
pinne (retten) økes 1 maske i
hver side innenfor 1 kantmaske.
Strikk 3 pinner glattstrikk og øk
igjen 1 maske i hver side = 12
masker. Strikk til biten fra
opplegget måler 4 ½ - 5 cm. Fell
1 maske i hver side innenfor
kantmasken hver 4. pinne 2
ganger. Fell av. Sy denne biten
fast på innsiden av labben.
Sy sammen bena på innsiden og
sy sammen i skrittet ca 5-6 cm
nedenfra og opp.
Kant rundt åpningen foran og
hetten:
Begynn
nederst
på
høyre
forstykke og strikk opp med
brunt og pinne nr 3 ca 1 maske i
hver
rille
opp
langs
hele
forstykket, rundt hettekanten og
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ned langs venstre forstykke.
Rundt hetten er det en fordel å
holde litt inn slik at den sitter
godt rundt ansiktet. Strikk i alt 2
pinner rett og fell av. Sy sammen
nederst.
Ører:
Legg opp (16) 16 (18) 18 masker
med beige tweed på pinne nr 3
½ og strikk rettstrikk. Når
arbeidet måler (3 ½) 3 ½ (4) 4
cm, felles 1 maske i hver side
hver 4. pinne 3 ganger = (10) 10
(12) 12 masker. Fell av.
Legg opp (13) 13 (15) 15 masker
med brunt og strikk (3) 3 (3 ½)
3 ½ cm (litt kortere enn den
beige delen). Fell 1 maske i hver
side hver 4. pinne 3 ganger og
fell av alle maskene.
Legg de 2 bitene mot hverandre
kant i kant og rette mot rette. Sy
dem
sammen
med
små
kastesting , men ikke langs
oppleggskanten. Vreng øret.
Strikk 1 øre til på samme måte
og press lett under en fuktig klut.
Sy ørene fast på hetten på hver
side av midtfeltet der hvor dette
begynner og litt på skrå fram
mot den brune hettekanten.
Sy i glidelås.

Nr 16
Tofarget sjal
Plaggets mål:
Ca 70 X 140 cm
Garn:
Kitten Mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle, 50 gram =
ca 165 meter)

Gjenta rad 3 hele tiden til
arbeidet måler ca 110 cm. Ta av
tråden.
Nå hekles videre rundt. Begynn
med
vinrød.
Begynn
i
oppleggshjørnet.
Fest
tråden
med 1 kjm, Hekle 2 knuter, hopp
over 1 knute, 1 fm i neste knute.
Gjenta langs hele langsiden, i
neste hjørne hekles 3 knuter,
hekle langs kortsiden som langs
kortsiden, 1 fm i første knute, i
tredje hjørne hekles som andre
hjørne, i fjerde hjørne hekles 3
knuter, 1 fm i samme knute som
kjm i beg av omgangen. For å
skifte omgang trekkes masken
opp til siste knute, det hekles 1
kjm i denne knute og omgangen
begynner her. Denne omgangen
gjentas hele tiden med til
sammen 4 omganger vinrødt, 2
omganger syrin, 2 omganger
vinrødt,
2
omganger
syrin.
Avslutt med 6 omganger vinrødt.

Garnmengde:
Vinrød 4836: 100 gram
Syrin 4825: 150 gram

Nr 17
Sjal i Mirelle

Veiledende pinner:
Heklenål nr. 3
Midtre feltet er heklet frem og
tilbake. Begynn med syrin. Legg
opp 1 lm. Trekk ut denne lm til
ca 1-2 cm (alt etter hvor åpent
du ønsker mønsteret skal være),
kast, trekk gjennom lm, stikk
nålen mellom løkken og bakre
tråd, hent tråden, kast, trekk
igjennom de 2 m på nålen = 1
knute, trekk ut m til ca 1-2 cm,
kast, trekk gjennom lm, stikk
nålen mellom løkken og bakre
tråd, hent tråden, kast, trekk
igjennom de 2 m på nålen = 2
knuter.
1. rad: Hekle først 34 knuter.
2. rad: Vend arbeidet og hekle 1
fm 4. knute. *Hekle 2 knuter,
hopp over 1 knute, 1 fm i neste
knute*. Gjenta fra * - * hele
raden.
3. rad: Vend. Hekle 3 knuter, 1
fm i neste knute. *Hekle 2
knuter, hopp over 1 knute, 1 fm i
neste knute*. Gjenta fra * - *
hele raden.

Hekle 10 lm med heklenål nr 5.
Rad 1: * Trekk ut den siste lm til
ca 4- 5 cm (alt etter hvor åpent
du ønsker mønsteret skal være),
kast, trekk gjennom lm, stikk
nålen mellom løkken og bakre
tråd, hent tråden, kast, trekk
igjennom de 2 m på nålen = 1
knute * gjenta til det er 2 knuter,
ta sammen med 1 fm i 1. lm.
Vend.
Rad 2: 5 lm, * lag 2 knuter,
hopp over 1 knute, 1 fm i neste
knute * lag 2 knuter, 1 3-dbst i
lm før knuten på forrige rad.
Vend.
Rad 3: 5 lm, *lag 2 knuter, hopp
over 1 knute, 1 fm i neste
knute*. Gjenta fra * til * hele
raden. Avslutt med 2 knuter, 1
3-dbst i lm før knuten på forrige
rad. Vend.
Gjenta rad 3 til oppgitt eller
ønsket lengde.
Frynser:
Klipp ca 30 cm lange tråder og
bruk 2 tråder i hver farge og
knytt på som frynser. 1 frynse i
hver løkke.

Plaggets mål:
Vidde ca 110 cm
Mål midt bak: ca 70 cm

Sjal i dobbelt kitten
Plaggets mål:
Mål midt bak, fra spissen og opp
(uten frynser) ca 85 cm
Garn:
Kitten Mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle, 50 gram =
ca 165 meter)
Garnmengde:
Vinrød 4836: 50 gram
Syrin 4825: 50 gram
Veiledende heklenål:
Nr 5
Sjalet er heklet med dobbelt
garn, 1 tråd av hver farge.
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Garn:
Mirelle (45 % ull, 55 %
polyester, 50 gram = ca 75
meter)
Garnmengde:
Blå 6633: 300 gram
Tilbehør:
Paljetter til pynt på blomsten
Veiledende pinner:
Heklenål nr. 6
Heklefasthet:
11 ruter = ca 10 cm
Begynn oppe på sjalet og hekle
opp 128 lm.
1. rad: Hekle 1 st i 4 lm, 1 lm, 1
st i samme st, *hopp over 2 m, i
neste m hekles (1 st, 1 lm, 1
st)*. Gjenta fra * - * til 1 m
gjenstår. Hekle 1 st i siste m.
2. rad: Vend med 3 lm, 1 st i

første lm-bue, *1 st i neste bue,
1 lm, 1 st i samme bue*. Gjenta
fra * til det gjenstår 1 lm-bue.
Avslutt med 1 st i siste bue.
2. rad gjentas hele tiden til det
gjenstår 1 lm-bue. Vend med 3
lm, 1 st i siste lm-bue, 1 st i siste
st.
Frynser: Klipp ca 25 cm lange
tråder, og knytt frynser, hver
frynse har tre tråder. Knytt en
frynse i hver løkke langs begge
skråkanter.
Sjalet settes sammen foran med
en blomst.
Blomst:
Legg opp 4 lm og ta sammen til
en ring med 1 kjm. I ringen
hekles 20 dbst. Begynn med 4 lm
(= 1 dbst). Avslutt med 1 kjm i 4
lm. Ta av tråden.
Hekle på baksiden, begynn med
1 kjm i lm-ringen, mellom første
og andre dbst. *Hekle 2 lm, hopp
over 2 st, 1 fm i lm-ringen*.
Gjenta fra *-* helt rundt.
I hver løkke på baksiden hekles 3
dbst.
Sy små paljetter til pynt på indre
del av blomsten.

Garnmengde:
Kitten brun 2982: 50 gram
Chili brun 3167: 150 gram
Veiledende pinner:
Nr 12
Strikkefasthet:
8 m rettstrikk med dobbel tråd
på p nr 12 = 10 cm
Hele sjalet er strikket i dobbelt
garn – 1 tråd Kitten, 1 tråd Chili.
Legg opp 34 m med dobbel tråd
og strikk rettstrikk/riller fram og
tilbake til arb måler 80 cm – eller
ønsket lengde. Fell løst av.
Knyt frynser med Chili langs
begge kortsidene og den ene
langsiden. Frynsene skal være ca
12 cm ferdig lengde og knytes
med ca 3 cm mellomrom.

Nr 19
Teppe
Størrelse:
Etter toving: Ca 65 x 85 cm

Garnmengde:
Natur 1012: 200 gram
Gul 2206: 50 gram
Grønn 9106: 50 gram
Turkis 6426: 50 gram
Rester i Tove til knopper.
Veiledende pinner:
Nr 4 og 5 ½.
Heklenål nr 3 ½.

Sjal i Chili
Størrelse:
Ca 80 x 40 cm
Garn:
Kitten Mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle. 50 gram =
ca 165 m)
Chili (100 % polyamid. 50 gram
= ca 65 m)

Vask teppet
grader.

i

maskin

på
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Nr 20
Heklete grytelapper
Plaggets mål:
Ca 20 X 20 cm

Garn:
Tove (100 % ren ny ull. 50 gram
= ca 160 m)

Nr 18

Kant: Plukk opp med gult og p
nr 4 m i hver rille rundt hele
teppet. Plukk opp litt ekstra i
hvert hjørne. Strikk 1 rille. Skift
til grønt og strikk 1 rille samtidig
som det på første p økes 1 m i
hvert hjørne. Skift til turkis og
strikk 1 rille samtidig som det på
første p økes 1 m i hvert hjørne.
Fell av.
Knopper:
Plasseres
vilkårlig
rundt på teppet.
Stikk heklenålen ned i en m og ta
5 kast på nålen før tråden dras
gjennom m = tønnehekling. Knyt
og fest tråden på baksiden.

Strikkefasthet:
16 m glattstrikk på p nr 5 ½ =
10 cm
Legg opp 3 m med natur på p nr
5 ½. Strikk rettstrikk/riller og øk
1 m i beg av hver p til det er
strikket 66 riller. Fell 1 m i den
ene siden av strikketøyet mens
det fortsatt økes 1 m på samme
måte som før på den andre
siden. Når det er 88 riller totalt
felles 1 m i beg av hver p (begge
sider) til det gjenstår 3 m. Fell
av.
24

Garn:
Mandarin Classic (100 % bomull,
50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Ønsket farge: 150 gram
Veiledende pinner:
Heklenål nr. 2 ½
Strikkefasthet:
29 st i mønster = 10 cm
Legg opp 11 lm. Vend. Hekle 1 st
i 5. lm, videre 1 st i hver lm 2
ganger (= 4 st), 4 lm, 1 st i hver
m 4 ganger..
2. rad: Vend med 3 lm (= 1 st),
1 st i neste st, 1 opphøyet st i
hver av de neste 2 st, (hekles
slik:
1
kast,
stikk
nålen
under/rundt neste st på forsiden
og trekk opp tråden, = 3 m på
nålen, kast og trekk tråden
gjennom 2 m, kast og trekk
tråden gjennom de 2 siste m),
rundt lm-buen hekles (2 st, 2 lm,
2 st), 2 opphøyete st, 2 st. Vend
3. rad: 3 lm, 1 opphøyd st, 2 st,
2 opphøyde st, rundt lm-buen
hekles (2 st, 2 lm, 2 st), 2
opphøyete st, 2 st. 2 opphøyde
st. Vend.
4. rad: Vend med 3 lm (= 1 st),
1 st i neste st, 1 opphøyet st i

hver av de neste 2 st, 2 st, 2
opphøyde st, rundt lm-buen
hekles (2 st, 2 lm, 2 st), 2
opphøyete st, 2 st, 2 opphøyde
st, 2 st. Vend
5. rad: 3 lm, 1 opphøyd st, *2
st, 2 opphøyde st*. Gjenta fra * * ferm til lm-buen, rundt lmbuen hekles (2 st, 2 lm, 2 st), *2
opphøyete st*, gjenta fra * - *
hele tiden. Vend.
6. rad: Vend med 3 lm (= 1 st),
1 st i neste st, 1 opphøyet st i
hver av de neste 2 st, *2 st, 2
opphøyde st*. Gjenta fra * - *
frem til lm-buen. Rundt lm-buen
hekles (2 st, 2 lm, 2 st), *2
opphøyete st, 2 st*. Gjenta fra *
- * hele tiden ut raden. Vend.
5. og 6. rad gjentas hele tiden til
arbeidet måler ca 19 X 19 cm.
Kant rundt grytelappene: Begynn
ved oppleggskanten og hekle 1
fm i hver m. Fortsett med fm
rundt hele grytelappen. Nå lages
hempe der oppleggskanten er
ved å hekle 14 lm, og fortsette
med
fm
rundt
resten
av
grytelappen. Hekle 2 rader til
med fm, 1 hempen hekles 18 fm.

Nr 21
Tovet dukkesett
Garn:
Tove (100 % ull. 50 gram = ca
160 meter)
Garnmengde hele settet:
Blått 5936: 300 gram
Grønt 8514: 100 gram
Natur 1012: 50 gram
Tilbehør:
5 knapper til jakke
5 knapper til bukse
Veiledende pinner:
Nr. 3 og nr. 4
Strikkefasthet:
22 masker glattstrikk på pinne
nr. 3 ½ = 10 cm

Jakke med hette:
For- og bakstykke:
Legg opp 102 m med blått på
pinne nr. 3 og strikk 2 rett, 2
vrangt, fram og tilbake, avslutt
med 2 rett. Strikk 2 p blått, 2
pinner grønt, 2 p blått, 2 p grønt.

Skift til pinne nr. 4 og fortsett
med grønt glattstrikk til arbeidet
måler 14 cm. Fell for ermehull
slik: strikk 23 m, fell 5 m, strikk
46 m, fell 5 m, strikk 23 m. Legg
arbeidet til side og strikk
ermene.
Ermer:
Legg opp 36 m med blått på
pinne 3 og strikk rundt. Strikk
vrangbord som på bolen. Etter
vrangborden, strikkes resten av
ermet grønt på pinner nr. 4. Øk 1
m hver 4. omg til det er 43 m.
Når ermet måler 12 cm, felles 5
m midt under ermet.
Strikk et erme til på samme
måte.
Raglanfelling:
Strikk ermene inn på bolen og
fell på rettsiden slik: Strikk til 1
m før første sammenføyning, 2
rett sammen, gjenta ved alle
sammenføyninger. Fortsett med
raglanfelling slik (hele tiden på
rettsiden): Strikk til 2 m før
sammenføyningsmasken, 2 vridd
rett
sammen,
1
rett
(sammenføyningsmasken), 2 rett
sammen. Denne fellingen gjentas
i hver sammenføyning = 8 m felt
hver gang. Fell på annenhver
pinne (rettsiden) til det er felt 14
ganger = 52 m igjen. Strikk
vrangt tilbake og fell 2 m i hvert
ermefelt = 48 m igjen. Strikk 2
pinner stramt, bruk pinne nr. 3.
Når strikkes hetten.
Hetten: Sett et merke midt bak
med 24 m på hver side. Strikk
fra rettsiden til 1 m før merket,
øk 1 m, strikk 2 m, øk 1 m.
Gjenta denne økingen annenhver
pinne i alt 4 ganger, og hver 4.
pinne til det er 90 m. Del
maskene på to pinner, brett
hetten dobbel og fell sidene
sammen.
Forkanter:
Plukk opp masker med blått på
pinne nr. 3 langs høyre forkant,
rundt hetten og ned langs
venstre forkant, til sammen 198
masker. Strikk 2 rett, 2 vrangt
frem og tilbake, tilpass slik at en
begynner og slutter med 2 m rett
på rettsiden. Strikk 2 pinner
blått, 2 pinner grønt, men på
første pinne med grønt lages 5
knapphull jevnt fordelt på høyre
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side ved å felle 2 m, disse økes
igjen på neste pinne. Avslutt med
2 p blått. Fell av med rette og
vrange masker.

Sko:
Legg opp 29 m med blått på
pinner 3 ½ og strikk 1 rett, 1
vrang frem og tilbake 3 pinner.
Skift til glattstrikk og øk fra
rettsiden slik: 10 m, øk 2 m i
neste m, 7 m (= midtmasker),
øk 2 m i neste m, 10 m = 33 m.
Strikk vrangt tilbake. Gjenta
økingen på rettsiden 3 ganger,
ved å øke 2 m i masken før og
masken etter de 7 midtmaskene
hver gang (= 45 m, etter alle
økinger). På neste rettside felles
de første og siste 19 m, nå er
bare de 7 midtmaskene igjen.
Strikk i alt 20 pinner glattstrikk
frem og tilbake over disse 7 m.
Strikk 2 rett sammen, 3 rett, 2
rett
sammen.
Neste
pinne
strikkes 2 vrangt sammen, 1
vrang, 2 vrangt sammen. Avslutt
med å ta første m løs av, 2 rett
sammen, trekk den løse over. Sy
skorne sammen midt bak, og sy
sålen fast.

Bukse:
Begynn med selene på forsiden.
Legg opp 10 m med blått på
pinne nr. 3 og strikk striper, 2
pinner blått, 2 p grønt men lag
knapphull på den første grønne
stripen, ved å strikke 2 m, fell 2
m, strikk 2 m, fell 2 m, strikk 2
m. På neste pinne økes de felte
maskene igjen. Fortsett med
striper til arbeidet måler 14 cm.
Legg arbeidet til side og strikk en
til på samme måte.
Legg opp 22 m på slutten av
pinnen og strikk den andre selen
inn på arbeidet. Fortsett med
stripemønster til det er strikket 4
striper
i
hver
farge
etter
sammenføyningen. Skift til pinne
nr. 4 og strikk glattstrikk med
blått. Øk 1 m i hver side
annenhver pinne 3 ganger = 48
m. Legg arbeidet til side og strikk
bakstykket.
Legg opp 42 m med blått på
pinne nr. 3 og strikk 3 striper i
hver farge. Skift til pinne nr. 4 og
strikk blått glattstrikk samtidig
som det økes 1 m i hver side
annenhver pinne 3 ganger. Ta

stykkene sammen og strikk
rundt.
Strikk
3
omganger
glattstrikk. Nå strikkes buksen
høyere bak ved å sette et merke
midt bak, strikk 5 m forbi
merket. Vend og strikk 10 m
tilbake, vend og strikk 5 m mer,
gjenta dette til det er vendt 4
ganger på hver side av merket.
Fortsett med glattstrikk rundt til
arbeidet på forsiden måler 18
cm. Sett et merke midt foran.
Strikk til 1 m før merket midt
foran, øk 1 m, 2 m rett, øk 1 m.
Øk tilsvarende midt bak. Gjenta
denne økingen til det er økt til
sammen 4 ganger. Del for ben.
Strikk hvert ben for seg, strikk
rundt og fell i 1 m i begynnelsen
og 1 m i slutten av annenhver
omgang (på innsiden av benet) 4
ganger, deretter hver 6. omgang
2 ganger = 44 m. Strikk til benet
måler 14 cm fra deling. Skift til
pinne nr. 3 og strikk vrangbord,
2 rett, 2 vrang, samtidig som det
felles inn til 32 m på første
omgang. Strikk 2 omg. blått, 2
omg. grønt, 2 omg. blått. Fell av
med rette og vrange masker i
blått. Strikk andre benet på
samme måte.

Teppe
Legg opp 140 m med blått på
pinne nr. 4 ½ og strikk rillestrikk
fram og tilbake. Strikk striper
slik: *9 riller blått, 4 riller grønt,
2 riller natur, 2 riller blått, 2 riller
grønt*, strikk fra * - * til
sammen 3 ganger, 15 riller blått,
*2 riller grønt, 2 riller blått, 2
riller natur, 4 riller grønt, 9 riller
blått*. Strikk fra * - * til
sammen 3 ganger. Fell av.
Hele settet skal toves. Les
om toving side 1.

Nr 22
Påskehøner
Størrelse:
Høyde etter toving: ca 20 cm
Garn:
Tove (100 % ren ny ull. 50 gram
= ca 160 m)
Garnmengde:
Bunnfarge: 50 gram rekker til 2
høner.
Kam og knopper: div rester i
Tove
Veiledende pinner:
Nr 5 ½
Heklenål nr 4
Strikkefasthet:
16 m glattstrikk på p nr 5 ½ =
10 cm
Kroppen: Legg opp 60 m på p nr
5 ½ og strikk 15 omg glattstrikk
rundt. Fell 4 m jevnt fordelt.
Fortsett å strikke glattstrikk og
fell 4 m tilfeldig hver 4. omg til
det gjenstår 9 m. Fell av.
Vinger: Legg opp 3 m. Strikk
rettstrikk fram og tilbake og øk 1
m i den ene siden hver p til 22 m
= 9 riller. Fell av. Strikk en vinge
til på samme måte.
Knopper:
Plasseres
tilfeldig
rundt
på
kroppen.
Stikk
heklenålen ned i en m og ta 5
kast på nålen før tråden dras
gjennom m = tønnehekling.
Knytt og fest tråden på baksiden.
Hanekam: Begynn foran på
hodet og hekle 1 fm. *Hekle 15
lm, 1 fm tett inntil forrige fm*.
Gjenta fra *-* 8 ganger.
Halefjær: Hekle 40 cm lange
snorer i 7 forskjellige farger.
Brett disse slik at de blir doble.
Sy endene sammen i et knippe
og sy dem fast som halefjær
Nebb: Legg opp 15 lm, Vend og
hekle 13 st. Den første i 4. lm.
Nebbet brettes på midten og
syes fast.
Sy to svarte øyne over nebbet.
Sy vingene fast på hver side av
høna.
Tov i maskin på 40 – 60 grader.
Form høna og la den tørke.
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Nr 23
Adventkalender
Mål etter toving:
Ca 60 X 70 cm
Garn:
Fritidsgarn (100 gram ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Smart (100 g ren ny ull, 50 gram
= ca 100 meter)
London Gull
Garnmengde:
Fritidsgarn
Rødt 4120: 400 gram
Smart:
Grønt 8274: 100 gram
Burgunder 4065: 50 gram
Oker 2025: 50 gram
Blå 6355: 50 gram
London Gull
1 nøste
Tilbehør:
24 små gullringer
Veiledende pinner:
Nr. 5 ½ og nr. 3 ½
Heklenål nr. 3
Strikkefasthet Fritidsgarn:
13 m på pinne nr. 5 = 10 cm
Legg opp 110 m på pinne 5 ½ og
strikk 4 riller. Fortsett med
rillestrikk over 5 m i hver side og
glattstrikk til arbeidet måler 90
cm. Avslutt med 4 riller + ca 5
cm glattstrikk (brettekant). Fell
av. Denne delen av kalenderen

skal toves før den gjøres ferdig.
Se toving side 1.
Juletre:
Legg opp 3 masker på pinner nr
3 ½. Strikk riller frem og tilbake.
Etter 2 pinner økes det slik:
Strikk 1 m, ta opp tråden mellom
maskene og strikk denne vridd
rett, gjenta økingen i slutten av
pinnen. Øk annenhver pinne til
det er 31 m. Fell 10 m i hver
side. Øk igjen annenhver pinne
til det er 41 m. Fell 12 m i hver
side. Øk som før til det er 51 m.
Fell 14 m i hver side. Øk til 61 m,
fell 16 m i hver side. Øk til 71 m.
Fell 30 m på hver side og strikk
juletrefoten over de 11 m. Etter
7 riller, øk 1 m annenhver pinne
3 ganger i hver side. Fell av.
Hekle gullkant med picoter rundt
juletreet med London Gull. Fest
tråden med 1 fm, hekle *3 lm, 1
fm i første av de 3 m, 1 fm*.
Gjenta fra *-* rundt hele treet,
men der foten begynner hekles
picotene tvers over til andre
siden. Treet syes fast på det
tovete underlaget.
Juletreet er pyntet med store
røde knapper.
Julegaver:
Legg opp 15 m med Smart i en
av de foreslåtte farger eller
valgte farger. Strikk 10 riller. Fell
av. Hekle eller sy på med
maskesting gullband på pakkene
med London sølv. Strikk mange
julegaver i flere farger og sy fast
under juletreet og eventuelt noen
på sidene. Sy fast 24 stk
gullringer til å henge gaver i.
Stjerne:
Hekles med London Gull. Legg
opp 10 lm og ta sammen til en
ring. Hekle 24 fm i ringen.
Avslutt med 1 kjm. Hekle *15
lm, hopp over 3 fm, 1 fm i neste
fm*. Gjenta fra *-* omgangen
rundt. I hver lm-bue hekles 20
fm, 1 kjm i fm. Strekk ut
stjernespissene og sy den fast i
toppen av treet.
Montering for oppheng:
Brett inn brettekanten rundt en
smal trelist og fest den godt. Vi
har skrudd to øyenskruer i
trelisten og tredd en tvinnet rød
snor i gjennom.

Nr 24
Stripete grytekluter
Mål:
20 X 20 cm
Garn:
Fritidsgarn: 100 % ren ny ull, 50
gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Multi 9367: 50 gram
Rød 4120: 50 gram
Eplegrønn 8514: 50 gram
Veiledende pinner:
Nr. 5 ½
Strikkefasthet:
13 m = 10 cm
Legg opp 5 m med rødt og strikk
rett (riller) frem og tilbake. Etter
1 rille strikkes 1 m, ta opp tråden
mellom maskene fra forrige rad
og strikk den vridd rett, 3 rett, ta
opp tråden mellom maskene fra
forrige rad og strikk den vridd
rett, 1 m rett. Fortsett å øke
annenhver pinne med 1 m på
hver side av 3 midtmasker.
Strikk striper slik: 6 riller rødt, 3
riller grønt, 3 riller multi, 1 rød, 1
grønn, 3 multi, 1 rød, 1 grønn, 3
multi, 1 rød, 1 grønn, 3 multi, 1
grønn, 2 rød. Plukk opp masker
med rødt rundt hele grytelappen
ca 1 m pr rille. Vend arbeidet og
fell av med rette masker fra
vrangsiden.
Hekle hempe i oppleggshjørnet.
Hekle 14 lm, fest med 1 kjm i
hjørnet, vend og hekle 20 fm i
ringen. Avslutt med 1 fm i
kanten. Strikk en til på samme
måte. Grytelappene skal nå
toves. Se toving side 1.

Koksgrå grytekluter
Garn:
Fritidsgarn (100 % ren ny ull. 50
gram = ca 70 m)
Garnmengde 2 grytekluter:
Koksgrå 1088: 150 gram
Evnt rød 4120 til pynt
Veiledende pinner:
Nr 5 ½
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Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5 ½ =
10 cm
Legg opp 50 m og strikk
rettstrikk/riller fram og tilbake til
grytekluten er firkantet. Fell av.
Hekle en lm-hempe i det ene
hjørnet.
Pynt evnt i et av hjørnene med et
nålefiltet hjerte som vist på foto.
Tov i maskin på 60 grader.

Nr 25
Omslagsjakke
Størrelse:
(4) 6 (8) 10 (12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 70 (76) 82 (86)
cm
Lengde: (32) 35 (38) 42 (45) cm
Ermelengde på undersiden: (27)
30 (32) 35 (37) cm
Garn:
Sisu Glitter (77 % ull, 19 %
nylon, 4 % polymet. 50 gram =
ca 160 m)
Garnmengde:
Sisu glitter rød 4110: (250) 250
(300) 300 (350) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne (40 og 80 cm) nr 3,
heklenål nr 3.
Strikkefasthet:
25 m x 38 p hullmønster på
pinne nr 3 = 10x10 cm.
For-/bakstykke:
Legg opp med pinne nr 3 (243)
261 (279) 297 (315) m og strikk
1
p
rett.
Fortsett
med
hullmønster etter diagrammet,
men strikk de ytterste 4 m i hver
side rett på alle p. Sett et merke
på hver side av de midterste (83)
91 (97) 103 (109) m (=
bakstykkets m). NB! Les resten
av avsnittet før det strikkes
videre! Når arbeidet måler (16)
18 (19) 20 (21) cm begynner
fellingene til hals. Fell i hver side,
annenhver pinne: 8 m en gang, 3
m (5) 4 (4) 5 (5) ganger, 2 m
(7) 7 (7) 7 (8) ganger. Deretter
felles på neste rettpinne slik: 1

rett kantm, 2 rett sammen,
strikk hullmønster til det gjenstår
3 m i slutten av p, strikk 2 vridd
rett sammen, 1 rett kantm.
Gjenta disse fellinger annenhver
p (9) 9 (10) 10 (11) ganger,
deretter hver 4.p (3) 5 (7) 8 (9)
ganger. Strikk mønster over så
mange masker som mulig, men
husk at omslaget og fellingene
følges ad, slik at dersom det ikke
er masker nok til begge deler,
strikkes m rett eller vrang som
det passer best i mønsteret, slik
at
masketallet
ikke
endres
utilsiktet.
Samtidig, når arbeidet måler
(18) 20 (22) 25 (27) cm, deles til
ermehull ved å felle (1) 5 (5) 5
(5)
m
på
hver
side
av
bakstykkets m.
Bakstykke:
= (83) 91 (97) 103 (109) m. Fell
til
ermehull
i
hver
side,
annenhver
pinne,
(3,2,1,1)
2,2,2,1,1 (2,2,2,1,1) 2,2,2,1,1
(3,2,2,1,1,1,1) m = (69) 75 (81)
87 (87) m. Når ermehullet rett
opp fra første felling måler (13)
14 (15) 16 (17) cm, settes de
midterste (23) 25 (27) 29 (31) m
på en hjelpenål og hver side
strikkes ferdig for seg, samtidig
som det felles av til skulder på
hver p fra ermehullssiden (7,8,8)
8,8,9 (9,9,9) 9,10,10 (9,9,10)
m.
Forstykker:
Fell
til
ermehull
som
på
bakstykket, og fortsett samtidig
fellingene ved forkanten. Etter
alle fellinger gjenstår (23) 25
(27) 29 (28) m. Fell av til skulder
som på bakstykket.

mønster, idet det økes 1 maske i
hver side med (3) 3 (3½) 3 (3½)
cm´s mellomrom i alt (8) 10 (9)
11 (11) ganger = (67) 71 (75)
79 (85) m. De nye m strikkes
med i mønsteret etter hvert. Når
ermet måler (27) 30 (32) 35
(37) cm felles i hver side
annenhver p:
(3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4)
3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4
(3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,4)
4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,4
(4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,4,
5) m. Fell av de siste (13) 15
(15) 15 (17) m på én gang.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene. Sy i
ermene. Strikk forkanter og
knyttebånd slik: Begynn med det
ene knyttebåndet og legg opp
(135) 139 (143) 147 (151) m på
rundpinne nr. 2½. Fortsett (på
samme pinnen) ved å strikke opp
masker
langs
forstykkenes
forkanter + rundt langs nakken.
Det strikkes ca (60) 64 (72) 82
(90) m opp langs hvert forstykke
+ ca (31) 33 (35) 37 (39) m
rundt langs nakken, legg til slutt
opp (135) 139 (143) 147 (151)
m (på samme pinnen) til det
andre knyttebåndet. Strikk 3 p
rett over alle maskene. Fell av i
rett på neste p. Bruk et av
hullene i jakken til å trekke
knyttebåndet gjennom ved den
ene
”sidesømmen”
og
bind
jakken sammen midt bak.

Nr 26
Pute og tøfler i rødt
Størrelse:
Tøfler: (2-4) 6-8 (10-12)
Dame (Herre)
Pute: ca 30 x 30 cm

år

Garn:
Fritidsgarn (100 % ren ny ull. 50
gram = ca 70 m)
Garnmengde:
Tøfler:
Rødt 4120 (100) 100 (150) 200
(200) gram
Pute:
Rødt 4120: 150 gram
Til begge deler er det brukt
Canto natur 1012 til dekor.
Tilbehør:
Evnt glidelås til pute: 30 cm.
Fyllvatt – eller innerpute.

Ermer:
Legg opp med pinne nr 3 (51) 51
(57) 57 (63) m og strikk 1 p rett.
Fortsett fram og tilbake i

Veiledende pinner:
Nr 5 ½
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5 ½ =
10 cm

Pute:
Legg opp 56 m på p nr 5 ½ og
strikk glattstrikk fram og tilbake
til arb måler ca 72 cm. Fell av.
Legg arbeidet dobbelt og sy
sammen i sidene. Legg Canto
tråden i mønster med hjerter og
”krusseduller” øverst på puta (se
28

foto). Fest med knappenåler og
nålefilt eller sy fast til puta.
Tov i maskin på 60 grader. Vask
evnt igjen dersom puta er for
stor.
Strekk puta i fasong mens den
ennå er våt. Legg flatt til tørk.
Sy i glidelås i den åpne enden.
Fyll med fyllvatt eller innerpute.

Nålefiltning:

Tøfler:

Man kan dekorere før og etter
toving. Dekorerer du etter toving
vil resultatet blir best og motivet
vil bli som du vil. Men dersom du
dekorerer før toving vil dekoren
sitte mye bedre og flyte sammen
med produktet.
Vær oppmerksom på at motivet
kan endre seg noe ved toving.

Legg opp (40) 45 (50) 55 (60) m
på p nr 5 ½ og strikk rettstrikk
fram og tilbake (8) 8 (10) 10
(12) p. Fortsett å strikke over de
midterste (10) 11 (12) 13 (14) m
til denne delen måler ca (8) 9
(10) 12 (13) cm. Klipp av tråden.
Strikk over de avsatte (15) 17
(19) 21 (23) m i den ene siden,
plukk opp ca (12) 14 (16) 18
(20) m langs midtstykket, strikk
over midtstykkets (10) 11 (12)
13 (14) m, plukk opp like mange
m langs andre siden og strikk
over de siste avsatte (15) 17
(19) 21 (23) m = (62) 73 (82)
91 (100) m. Strikk (14) 16 (18)
20 (22) p rettstrikk fram og
tilbake. Fell så til tå slik: Sett et
merke rundt de (4) 5 (6) 7 (8)
midterste m foran. Strikk 2 m
vridd rett sammen før disse
midtm og 2 m rett sammen bak
disse.
Gjenta
fellingene
annenhver p men med 2 m
mindre mellom fellingene til det
gjenstår (0) 1 (0) 1 (0) m. Fell
av med rette m fra vrangen.
Sy tøffelen sammen bak og
under foten.
Strikk en tøffel til på samme
måte.

Legg produktet du skal dekorere
– f.eks en veske - på et stykke
skumgummi eller lignende. Bruk
en filtenål og stikk denne
gjentatte
ganger
gjennom
dekoren, produktet og ned i
skumgummien.
Fortsett
med
dette til dekoren sitter godt fast.

Montering:
Legg Canto tråden i mønster med
hjerter og ”krusseduller” øverst
på tøffelen (se foto). Fest med
knappenåler og nålefilt eller sy
fast til tøffelen.
Tov tøflene i maskin på 40 – 60
grader til ønsket størrelse. Form
tøflene når de er våte og legg til
tørk.
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Hekletips:

