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6+8 HEGRE

333∙15 GULLVIFTE TRETEPPE
DESIGN

Kari Haugen

GARN
		
		
		

HEGRE 100 % ren, ny ull,
50 gram = ca 75 meter
GULLFASAN 90 % viskose,
10 % polyamid, 50 gram = 125 meter

STØRRELSE

Ca 110 cm i diameter

GARNFORBRUK
HEGRE
Grå melert 0007
GULLFASAN
Gull 2633

21 nøster

HEKLENÅL

Nr 6 og 8

HEKLEFASTHET
		

10 fm i dobbel HEGRE med
heklenål nr 8 = ca 10 cm

GULLFASAN

2 nøster

Sjekk heklefastheten ved å hekle en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere nål. Har du færre m, skift til tynnere nål.
FORKORTELSER
		

lm = luftmaske, kjm = kjedemaske,
fm = fastmaske, st = stav

1. fm = 1 lm

Blondekant: Skift til 2 tråder GULLFASAN og heklenål nr 6.
1. omgang: Hekle *1 fm, 2 fm i neste fm*, gjenta fra *-* ut

Legg opp 4 lm med 2 tråder HEGRE og heklenål nr 8.

omgangen, Ta sammen med 1 kjm i 1. fm.

Ta sammen til en ring med 1 kjm i 1. lm.

2. omgang: Hekle *1 fm, hopp over 2 fm, 8 st i samme m,

1. omgang: Hekle 2 lm, 11 fm rundt ringen. Ta sammen med 1

hopp over 2 fm*, gjenta fra *-* ut omgangen. Ta sammen

kjm i 2. lm i starten på omgangen.

med 1 kjm i 1. fm.

(Sett gjerne inn en hjelpetråd i avvikende farge og tråkle den

Juster antall m mellom «viftene» slik at mønsteret stemmer på

med som en markør for starten av hver ny omgang).

slutten. Klipp av garnet og fest tråden.

2. omgang: Hekle *1 fm, øk ved å hekle 2 fm i neste fm*, gjenta fra *-* ut omgangen = 18 fm. Ta sammen med 1 kjm i 1. fm.
3. omgang: Hekle *2 fm, 2 fm i neste fm*, gjenta fra *-* ut
omgangen = 24 fm. Ta sammen med 1 kjm i 1. fm.
4. omgang: Hekle *3 fm, 2 fm i neste fm*, gjenta fra *-* ut
omgangen = 30 fm. Ta sammen med 1 kjm i 1. fm.
5. omgang: Hekle *4 fm, 2 fm i neste fm*, gjenta fra *-* ut
omgangen = 36 fm. Ta sammen med 1 kjm i 1. fm.
Fortsett på samme måte med 1 fm mer mellom hver økning
for hver omgang. Økningene blir på denne måten i rett linje
over hverandre.
Hekle til arbeidet måler ca 107 cm i diameter eller til ønsket
mål. Klipp av garnet og fest tråden.
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
Hegre er et tykt og ubehandlet ullgarn
med ullfiberens naturlige egenskaper.
Ullfiberen fra norsk sau er tykkere og
stivere enn importert ull, og kan føles noe
stivt. Men vær oppmerksom på at garnet
blir betydelig mykere etter første vask.
Du kan strikke og hekle flotte puter,
pledd, oppbevaring og kurver til hjemmet.

HEGRE
100 % ren, ny ull.
Norsk ull

Hegre passer også til tykke gensere og
jakker, samt varme ytterplagg til vår- og
høstbruk. Hegre er supert til toving, enten
du tover ting til interiøret, tøfler eller hele
plagg.
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16
50 gram = ca 75 meter

•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Strikkefasthet: 16 masker i glattstrikk
på pinne nr 5 = 10 cm.
50 gram = ca 75 meter

GULLFASA N
90 % viskose, 10 % polyamid
Produsert i Italia

Gullfasan er et garn i viskose, som er en
såkalt regenerert fiber laget av tremasse,
og polyamid. Garnet kommer i lekre,
metallaktige farger, men er mykt og egner
seg supert både til strikking og hekling.
Du kan strikke lekre topper i Gullfasan.
Eller bruk det som effektgarn til kanter,
striper og effekt til mønster sammen med
andre garntyper.
NB! Hvis du strikker Gullfasan sammen
med et ullgarn, må plagget vaskes
etter vaskeanvisningen til ullgarnet.
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22
50 gram = ca 125 meter

•
•
•
•

Finvask 30 °C
Bruk vaskemiddel for finvask
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk
på pinne nr 4 = 10 cm.
50 gram = ca 125 meter
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY
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FORHANDLERINFORMASJON

HOUSEOFYARN
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