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18-02B

17. MAI-SLØYFE LITEN

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
FALK 100 % ren, ny ull – superwash,
50 gram = ca 106 meter

DESIGN

Brit Frafjord Ørstavik

MÅL

Ca 5,5 cm i diameter

GARNFORBRUK
Rød 4018
Mørk blå 5563
Hvit 0017

1 nøste
1 nøste
1 nøste

PINNEFORSLAG

Heklenål nr 3,5

TILBEHØR

Sikkerhetsnål

Alternativt garn: PURE ECO WOOL, NATURAL LANOLIN
WOOL, LERKE, PURE LINO
FORKORTELSER
		

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

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt
uten avtale med House of Yarn AS.
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1. fm = 1 lm.
Popcornmaske: *Ta et kast på nålen, stikk nålen gjennom
m på omgangen og trekk den opp (ca 1 cm)*, hekle fra *-* til det
er 7 løkker på nålen, ta et kast på nålen og trekk gjennom alle
7 løkkene, ta et kast på nålen og trekk gjennom m på nålen.

ROSETT
Legg opp 4 lm med mørk blå og heklenål nr 3,5, ta sammen til
en ring med 1 kjm.
1. omgang: Hekle 8 fm i ringen, ta sammen med 1 kjm i første lm.
2. omgang: Skift til hvitt garn. Hekle 3 lm (= 1 st), hekle
1 popcornmaske i 3. lm fra nålen, 1 lm, *1 popcornmaske
i neste fm, 1 lm*, gjenta fra *-*. Ta sammen med 1 kjm i 3. lm =
8 popcornmasker.
3. omgang: Hekle kjm fram til neste lm-bue av 1 lm. Skift til rødt
garn. Hekle 3 lm, hekle 2 popcornmasker i hver lm-bue, hekle
1 lm mellom hver popcornmaske = 16 popcornmasker.
Klipp av garnet.
Spiral
Rød: Legg opp 35 lm, snu og hekle 2 m i hver lm. Klipp av garnet.
Hvit: Legg opp 30 lm, snu og hekle 2 m i hver lm. Klipp av garnet.
Mørk blå: Legg opp 25 lm, snu og hekle 2 m i hver lm. Klipp
av garnet.

MONTERING
Fest alle trådene. Sy spiralene til rosetten. Fest rosetten
på plagget eller til hundelenken med en sikkerhetsnål.
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Garn brukt
i denne oppskriften

FALK
100 % ren ny ull – superwash
Sør-Amerikansk ull
Garnprodusent ITPGroup.no

FALK er et 4-tråds superwashbehandlet garn i ren, ny ull. Falk er et virkelig
flerbruksgarn. Du velger Falk til barne
hageklær, kofter, skigensere samt gensere
og jakker til både liten og stor. Dessuten
passer det til alt av tilbehør fra votter og
vanter til støvelfôr, luer, skjerf og halser.
Falk blir like fint uansett strikketeknikker.
Flerfarget mønsterstrikk, fletter og aranmønster, rille- og hullstrikk og alle typer
strukturmønster passer i Falk.
NB! Husk at du kan strikke med Falk,
Natural Lanolin Wool, Pure ECO Wool,
Lerke og Pure Lino etter samme
oppskrift.
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22
50 gram = ca 106 meter

•
•
•
•

Ullvugge 40 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt
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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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