Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Tema 27 Nr 14
Dekkesett
Brikkens mål:
38 x 30 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, sisu,
sandnes mini duett
Garnmengde, til 4 brikker:
Beige 2205: 350 gram
Støva petrol 6822: 50 gram
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 2,5
Heklefasthet:
23 st med heklenål nr 2,5 = 10
cm
1. st = 3 lm
1. fm = 2 lm

Brikke
Legg opp 90 lm med beige. Vend
og hekle 1 st i hver lm = 90 st.
Hekle 1 st i hver st frem og
tilbake i alt 40 rader.
Montering:
Kant:
Hekle 2 omg fm fra r-siden med
støva petrol rundt brikken. I
hvert hjørne hekles 3 fm.
Neste omg: Hekle 1 fm i første
fm, *hopp over 1 fm, i neste fm
hekles 5 st, hopp over 1 fm, 1 fm
i neste fm*, gjenta fra *-* omg
rundt.
Heklet blomst:
Legg opp 5 lm, og ta sm til en
ring med 1 kjm.
1. omg: Hekle 12 fm i ringen, ta
sm med 1 kjm.
2. omg: Hekle 5 lm, hopp over 1
fm, *1 fm i neste fm, 3 lm, hopp
over 1 fm*, gjenta fra *-* omg
rundt, slutt med 1 kjm i 2 lm = 6
lm-buer.
3. omg: Hekle i hver lm-bue: 1
fm, 5 st, 1 fm. Ta sm med 1 kjm.
4. omg: Vend blomsten og hekle
1 fm i fm fra forrige omg. Hekle
*4 lm, 1 fm i fm fra forrige

omg*, gjenta fra *-* omg rundt.
Ta sm med 1 kjm = 6 lm-buer.
5. omg: I hver lm-bue hekles fra
r-siden: 1 fm, 7 st, 1 fm, ta sm
med 1 kjm.
6. omg: Vend. Hekle *5 lm, 1 fm
i fm fra forrige omg*, gjenta fra
*-* omg rundt. Ta sm med 1 kjm
= 6 lm-buer.
7. omg: I hver lm-bue hekles fra
r-siden: 1 fm, 9 st, 1 fm, ta sm
med 1 kjm i første fm.
Sy blomsten til oppe i venstre
hjørne.

Flaskeholder/minikurv
Garnmengde:
Beige 2205: 50 gram eller rest
Støva petrol 6822: 50 gram eller
rest

Serviettring
Garnmengde:
Beige 2205: 50 gram eller rest
Støva petrol 6822: 50 gram eller
rest
Legg opp 30 lm med beige.
1. rad: Hekle 1 st i hver lm
raden ut.
2.-4. rad: Hekle 1 st i hver st
raden ut.
Sy remsen pent til en ring.
Hekle en blomst som på brikken
og
sy
pent
til
over
sammensyingen.

Legg opp 5 lm med beige, og ta
sm med 1 kjm.
1. omg: Hekle 12 st i ringen, ta
sm med 1 kjm.
2. omg: Hekle 2 st i hver st omg
rundt, ta sm med 1 kjm = 24 st.
3. omg: Hekle *1 st i første st, 2
st i neste st*, gjenta fra *-* omg
rundt, ta sm med 1 kjm = 36 st.
4.-5. omg: Hekle *1 st i hver av
de 2 neste st, 2 st i neste st*,
gjenta fra *-* omg rundt, ta sm
med 1 kjm = 48 st og 64 st.
6. omg: Hekle *1 st i hver av de
neste 3 st, 2 st i neste st*,
gjenta fra *-* omg rundt, ta sm
med 1 kjm = 80 st.
7. omg: På neste omg hekles
slik: *Ta 1 kast på nålen, stikk
nålen midt mellom neste st på
toppen bakfra i fremre m-bue,
stikk nålen mellom st, ta et kast
på nålen og dra gjennom (det er
nå 3 løkker), fortsett som på en
vanlig st*, gjenta fra *-* omg
rundt, ta sm med 1 kjm.
8.-22. omg: Hekle 1 st i hver st
omg rundt, ta sm med 1 kjm.
Blondekant:
Hekle
fra
vr-siden,
dersom
kanten skal brettes ned.
Hekle 2 omg fm med støva petrol
rundt brikken. Hekle 1 fm i første
fm, *hopp over 1 fm, i neste fm
hekles 5 st, hopp over 1 fm, 1 fm
i neste fm*, gjenta fra *-* omg
rundt.
Hekle en blomst som på brikken
og sy pent til på kurven.
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