Nr 7

HEKLET TOPP
Hefte 1307, Mandarin dame
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 90 (96) 103
(110) cm
Hel lengde: (48) 51 (54) 57 (57)
cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
mini alpakka, sisu, mini duett
Garnmengde:
Turkis 6705: (200) 250 (300)
300 (350) gram
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3
Heklefasthet:
25 st med heklenål nr 3 = 10 cm
Bakstykke:
Legg opp (108) 116 (124) 132
(140) lm med heklenål nr 3.
Vend og hekle 1 dbst i 5 lm fra
nålen, hekle 1 dbst i hver lm
raden ut.
1. rad: Vend med 1 lm, *hopp
over 3 dbst, hekle 7 dbst i neste
dbst, hopp over 3 dbst, 1 kjm i
neste dbst*, gjenta fra *-* raden
ut.
2. rad: Vend med 8 lm (= 1
dbst, og 3 lm), 1 fm i 4. dbst i
viften fra forrige rad, * 3 lm, 1
dbst i kjm, 3 lm, 1 fm i 4. dbst i
viften fra forrige rad*, gjenta fra
*-*. Slutt med 3 lm, 1 dbst i
siste dbst.
3. rad: Vend med 3 lm (= 1
dbst), hekle 3 dbst i lm-buen, 1
dbst i fm, *3 dbst i nest lm-bue,
1 dbst i dbst fra forrige rad, 3
dbst i lm-buen*, gjenta fra *-*
raden ut. Slutt med 1 dbst i 4. lm
fra forrige rad.
4. rad: Vend med 1 lm, *hopp
over 3 dbst, hekle 7 dbst i neste
dbst, hopp over 3 dbst, 1 kjm i

neste dbst*, gjenta fra *-* raden
ut.
5. rad: Vend med 8 lm (= 1
dbst, og 3 lm), 1 fm i 4. dbst i
viften fra forrige rad, * 3 lm, 1
dbst i kjm, 3 lm, 1 fm i 4. dbst i
viften fra forrige rad*, gjenta fra
*-*. Slutt med 3 lm, 1 dbst i
siste dbst.
Gjenta rad 3-5.
Hekle videre til arb måler ca (42)
45 (48) 51 (51) cm, slutt med
helt mønster.
Fell til nakke ved å la være å
hekle over de midterste (5) 6 (7)
6 (7) viftene.
Høyre side:
Hekle rad 3 – 5 over de ytterste
(4) 4 (4) 5 (5) viftene.
Skråfell til skulder slik: Hekle
dbst over de (2) 2 (2) 3 (3)
første viftene, videre st over de 2
siste.
Vend, hekle hst over de 2 første
viftene, videre st over de (2) 2
(2) 3 (3) siste viftene.
Vend, hekle hst over de (2) 2 (2)
3 (3) første viftene, videre fm
over de 2 siste.
Venstre side:
Hekles
som
høyre,
men
speilvendt.

Halskant:
Fest tråden i sammensyingen på
ene skulderen, hekle 1 omg fm
rundt halsen, litt fast (m-tallet
må være delelig med 4) ta sm
med 1 kjm.
2. omg: *Hopp over 1 m, hekle
5 hst i neste fm, hopp over 1 fm,
1 kjm i neste fm*, gjenta fra *-*
omg rundt.
Klipp av tråden.
Ermekanter:
Hekles som halskant.

Forstykke:
Legg
opp
og
hekle
som
bakstykke til arb måler ca 15 cm
før hel lengde, slutt med helt
mønster.
Fell til hals ved å la være å hekle
over de midterste (5) 6 (7) 6 (7)
viftene.
Høyre side:
Hekle rad 3 – 5 over de ytterste
(4) 4 (4) 5 (5) viftene, til arb
måler ca 3 cm før hel lengde.
Skråfell til skulder slik: Hekle
dbst over de (2) 2 (2) 3 (3)
første viftene, videre st over de 2
siste.
Vend, hekle hst over de 2 første
viftene, videre st over de (2) 2
(2) 3 (3) siste viftene.
Vend, hekle hst over de (2) 2 (2)
3 (3) første viftene, videre fm
over de 2 siste.
Venstre side:
Hekles
som
høyre,
men
speilvendt.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy sm i sidene, la det stå åpent
ca 20 – 24 cm til ermehull.

post@sandnesgarn.no. // sandnesgarn.no // Følg oss på Facebook, Instagram og Pinterest

