Tema 33, Nr 35
Engel
Størrelse:
Ca 17 cm lang
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes
mini
alpakka,
mandarin petit, sandnes mini
duett
London Sølv (20 gram = 150
meter)
Garnmengde til 3 engler:
sisu
Hvit 1001: 50 gram
London Sølv
Sølv 1120: 20 gram

Vinger:
Legg opp 25 lm med London
sølv, og heklenål nr 3 og hekle 1
fm i 4. lm fra nålen. Hekle *1 lm,
hopp over 1 lm, 1 st i neste lm*,
gjenta fra *-* raden ut.
Vend med 4 lm, *1 st i neste st,
1 lm*, gjenta fra *-* raden ut.
Gjenta siste rad til det er i alt 9
ruter.
Montering:
Sy hode fast til kroppen. Sy en
glorie med sølvtråd på hode, se
foto.
Hekle 1 omg fm med london
sølv og heklenål nr 3, rundt
kjolen nede.
Lag en løkke i toppen av hode.
Rynk sammen vingen i midten og
sy fast på engelen, bruk ev litt
ståltråd i toppen av vingen.

Tilbehør:
Ev litt ståltråd til vingene
Veiledende pinner:
Strømpep nr 3
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Hode:
Legg opp 5 lm med sisu,
heklenål nr 3 og ta sm til en ring
med 1 kjm.
1. omg: Hekle 10 fm i ringen, ta
sm med 1 kjm.
2. omg: Hekle 2 fm i hver fm
omg rundt, ta sm med 1 kjm =
20 fm.
3.- 9. omg: Hekle 1 fm i hver fm
omg rundt, ta sm med 1 kjm.
Fyll hode med litt vatt.
10. omg: Hekle 2 fm sm omg
rundt, ta sm med 1 kjm = 10 fm.
11. omg: Hekle 2 fm sm omg
rundt = 5 fm.
Klipp av garnet, stram til og fest
tråden godt.
Kjole:
Legg opp 56 med sisu, på
strømpep nr 3, og strikk mønster
etter diagram = 8 m.
Fell av.
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