Tema 23 Nr 11

Pyntehåndkle i natur

Pyntehåndkle i lilla

Mål:
Ca 36 x 48 cm

Mål:
Ca 36 x 48 cm

Garn:
mandarin petit (100 % bomull, 50
gram = ca 180 meter)

Garn:
mandarin petit (100 % bomull, 50
gram = ca 180 meter)

Garnmengde:
Natur 1002: 100 gram

Garnmengde:
Lilla 5226: 100 gram

Veiledende pinner:
Nr 2½ og 3
Heklenål nr 2½

Veiledende pinner:
Nr 2½ og 3
Heklenål nr 2½

Strikkefasthet:

Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm i
bredden.
Legg opp 96 m på p nr 2½ og strikk
11 p r, fram og tilbake (= 6 riller).
Skift til p nr 3 og strikk mønster etter
diagram til arb måler ca 46 cm, avslutt
med helt mønster. Skift til p nr 2½ og
strikk 11 p r (riller). Fell av passe løst
med r m fra vrangsiden.
Hempe:
Hekle til slutt en hempe midt på ene
kortsiden eller i ene hjørnet. Fest
tråden med 1 kjm, hekle 15 lm, hekle
1 kjm samme sted som første kjm.
Vend og hekle 18 fm i ringen

27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm i
bredden
Legg opp 97 m på p nr 2½ og strikk r
fram og tilbake til sammen 9 p (= 5
riller). Skift til p nr 3 og strikk mønster
etter diagram. På første p økes som
diagrammet viser (= 111 m). Strikk til
arb måler ca 46 cm, avslutt med helt
mønster og fell på siste p tilsvarende
økningen på første mønsterp.
Skift til p nr 2½ og strikk 9 p r (riller).
Fell av passe løst med r m fra
vrangsiden.
Hempe:
Hekle til slutt en hempe midt på ene
kortsiden eller i ene hjørnet. Fest
tråden med 1 kjm, hekle 15 lm, hekle
1 kjm samme sted som første kjm.
Vend og hekle 18 fm i ingen.
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