Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Tema 22 Nr 5

Strikk videre ca (2½) 2½ (3) cm.
Fell av med r og vr m.
Strikk en pulsvante til på samme
måte.
Hekle en kant nederst på hver
pulsvante.

Leggvarmere
Størrelse:
(2-4) 6 (8-10) år
Garn:
sandnes
alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnmengde:
Lys lyng 4622: 100 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
Beg øverst:
Legg opp (48) 56 (64) m på
strømpep
nr
3
og
strikk
vrangbord rundt 2 r, 2 vr i alt
(10) 12 (12) cm.
Skift til p nr 3½, og fortsett rundt
og strikk mønster etter diagram
til arb måler (27) 32 (37) cm.
Fortsett med 3 cm vrangbord 2 r,
2 vr.
Fell av med r og vr m.
Hekle en kant fra vrangsiden av
arb, øverst på vrangborden.
Brett vrangborden dobbel.
Sy på en blomst til pynt.
Strikk en leggvarmer til på
samme måte.

Pulsvanter

Lue
Str:
(2-4) 6-8 (10) år
Garnmengde:
Lys lyng 4622: (100) 100 (150)
gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 3 og 3½
Strømpep nr 3½
Heklenål nr 3
Legg opp (104) 120 (128) m på
rundp nr 3.
Strikk rundt i vrangbordstrikk 2
r, 2 vr, i alt (10) 12 (12) cm.
Skift til p nr 3½, og fortsett rundt
med mønster etter diagram til
arb måler (19) 22 (23) cm.
Fortsett i glattstrikk og fell for
topp slik: Strikk *6 r, 2 r
sammen*, gjenta fra *-* omg
rundt.
Strikk 3 omg uten fellinger.
Strik *5 r, 2 r sammen*, gjenta
fra *-* omg rundt.
Strikk 2 omg uten felling.
Fortsett å felle annenhver omg,
slik at det blir 1 m mindre
mellom hver felling.
Strikk til det gjenstår (13) 15
(16) m, klipp av tråden.
Trekk
tråden
gjennom
de
resterende m.
Hekle kant som på leggvarmere,
og en blomst til pynt.

Størrelse:
(2-4) 6 (8-10) år
Garnmengde:
Lys lyng 4622: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Strømpep nr 3
Heklenål nr 3
Legg opp (44) 48 (52) m på
strømpep nr 3.
Strikk rundt i vrangbordstrikk 2
r, 2 vr, til arb måler (8) 9 (10)
cm. Fell de midterste (4) 6 (6) m
til tommel, på neste omg legges
(4) 6 (6) m opp igjen.

Heklet kant:
Hekle 3 lm (= 1. st), 3 st, *hopp
over 3 m, 4 st i neste m*, gjenta
fra *-*. Ta sm med 1 kjm i 3. lm
Heklet blomst:
Hekle 6 lm, ta sammen men 1
kjm. Hekle 10 fm i ringen, ta
sammen med 1 kjm. Hekle *6
lm, hopp over 1 fm, 1 fm i neste
fm*. Gjenta fra *-* omg rundt.
Ta sammen med 1 kjm = 5 lmbuer.
Hekle 1 fm, 1 hst, 1 st, 1 hst, 1
fm i hver bue, omg rundt. Ta
sammen med 1 kjm.
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