Tema 19 Nr 13
Veske
Veskens mål etter toving:
Bunn: Ca 10 x18 cm
Høyde midt foran: Ca 18 cm
Bredde øverst: Ca 18 cm
Bredde nederst: Ca 20 cm
Bredde øverst i sidene: Ca 15 cm
Bredde nederst i sidene: Ca 18
cm
Hank: Ca 135 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Grønn 9535: 150 gram

Det er nå 6 hull i hver side og 1
knapphull midt foran.
På neste omg legges 2 m opp
over hvert hull = 88 m.
Strikk 3 omg perlestrikk.
Fell av i perlestrikk.
Hank:
Hekle med dobbel tråd og
heklenål nr 9.
Hekle 3 lm, ta sammen til en ring
med 1 kjm.
Hekle 2 fm rundt i en spiral til
arb måler 160 cm.
Montering:
Vend vesken slik at vrangsiden
vender ut = rettsiden.
Tre hanken gjennom alle hullene,
beg fra vrangsiden.
Sy endene sammen.
Tov vesken, se side 1.
Trekk vesken i fasong i våt
tilstand.
Det
er
viktig
at
foldene
markeres, press en finger inn i
folden både fra forsiden og
innsiden av vesken.

Tilbehør:
1 stor knapp
Veiledende pinner:
Rundp nr 12
Heklenål nr 9
Perlestrikk:
1. omg: 1 r, 1 vr.
2. omg: 1 vr, 1 r.
Gjenta 1- 2 omg.
Legg opp 18 m på rundp nr 12,
og strikk 18 p glattstrikk frem og
tilbake.
Strikk 1 p r, samtidig som det
strikkes
opp m rundt det
strikkede rektangelet, til det er i
alt 76 m på p.
Sett en merketråd i beg av omg.
Fortsett rundt i glattstrikk, til det
er strikket ca 32 omg.
Strikk 1 omg samtidig som det
lages knapphull og hull til hank
slik:
Strikk 3 r, trekk den 2. m over
den 3. m. Strikk 6 r trekk den 5.
m over den 6. m. Strikk 1 r trekk
1 m over (=knapphull). Strikk 6 r
trekk den 5. m over den 6. m. *
Strikk 5 r trekk den 4. m over
den 5. m*, strikk fra *-* til
sammen 5 ganger.
Strikk 13 r, trekk den 12. m over
den 13. m.
Strikk 5 r trekk den 4. m over
den 5. m*, strikk fra *-* til
sammen 4 ganger. Strikk 2 r.
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