Tema 19 Nr 4
Høne til vinpose
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Lime 8514: 200 gram
Orange 3408: 50 gram
En rest turkis, rosa og gult til
pynteknapper
Tilbehør:
4 knapper
2 øyne
Filt til nebb
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5 ½
Heklenål 4 ½
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5 ½ =
10 cm
1 rille = 2 p rett, fram og tilbake
Kropp:
Legg opp 100 m på rundp nr 5 ½
med lime og strikk 10 riller fram
og tilbake (= 20 p rett). Fell 4 m
jevnt fordelt ved å strikke 2 m r
sammen, strikk riller som før og
gjenta fellingene på hver 4. p til
det er 12 m igjen. Strikk 3 p uten
felling og strikk på neste p 2 m r
sammen p ut. Klipp av garnet og
trekk
tråden
gjennom
de
resterende 6 m. Trekk godt
sammen og sy sammen i sidene,
fra toppen og ca 18 riller ned (=
bak på høna).
Bunn:
Strikk opp 100 m med lime langs
oppleggskanten på strømpep nr
5 ½. Strikk rundt 1 omg
glattstrikk, Fell på neste omg 8
m jevnt fordelt slik: *Strikk 10
m, 2 r sammen, 11 m, 2 r
sammen*, gjenta fra *-* omg
rundt. Gjenta fellingene på hver
2. omg og med 1 m mindre
mellom
fellingene
for
hver
fellingsomg til det er 20 m igjen.
Str 1 omg uten felling. Fell på
neste omg ved å strikke 2 m r
sammen omg rundt. Klipp av
garnet og trekk tråden gjennom
de resterende 10 m. Trekk godt
sammen og fest tråden godt.

Vinger:
Legg opp 3 m med lime på p nr 5
½ og strikk riller fram og tilbake
samtidig som det økes 1 m i den
ene siden på hver p til det i alt er
29 m på p (= 13 riller). Fell av.
Strikk den andre vingen lik.

toppen. Sy på øyne og sy på
knapper til lukking bak.

Hanekam:
Beg foran på toppen og hekle 1
fm med oransje garn. *Hekle 20
lm, 1 fm helt inntil den forrige
fm*, gjenta fra *-* 8 ganger.
Fest trådene på vrangen.
Pynteknapper:
Lag 4 pynteknapper, en i hver
farge med 5 riller mellom hver
pynteknapp. Den nederste etter
15 riller. Stikk heklenålen under
en m og trekk opp tråden. Ta 7
kast på nålen, stikk nålen ned i
samme m og trekk tråden
gjennom
løkkene.
Trådene
stikkes ned på vrangen og
knyttes godt.
Montering:
Hekle en rad fm langs høyre side
bak slik: Beg øverst på kroppen
og hekle 2 fm (1 fm i hver m),
*4 lm, hopp over 2 m (=
knapphull), 4 fm (1 fm i hver
m)*, gjenta fra *-* i alt 4
ganger. Hekle videre kjm til det
er 2 cm igjen fra oppleggskanten
(God klaring til tappekranen). Sy
sammen de 2 nederste cm.
Sy på vingene. Beg ved samme
høyde
som
den
øverste
pynteknappen.
Toving:
Tov arbeidet. Toving, se side 1.
Bruk vinposen i en vin-kartong
og form høna i fasong mens den
enda er våt.
Etter toving
Ben:
Klipp opp 7 tråder med orange
garn à ca 110 cm. Brett trådene
på midten og tvinn en snor.
Knytt en knute i enden. Knytt en
knute ca midt på snora til kne.
Lag det andre benet likt. Sy bena
til kroppen, midt foran med ca 2
cm mellomrom.
Nebb:
Klipp et nebb i orange filt (ca 5 x
3½ cm). Brett på midten og sy til
midt foran, ca 8 cm ned fra
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