MODELL | 380-16

COCO
HEKLET CLUTCH

LERKE PLUSS

#dalegarn #DG
#houseofyarn_norway
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380-16
COCO HEKLET CLUTCH
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
LERKE PLUSS 53 % merinoull,
47 % egyptisk bomull,
50 gram = ca 80 meter

Legg opp 27 lm løst med 4 tråder halvbleket hvit og heklenål
nr 10. Snu, hopp over første lm og hekle 1 fm i hver lm tilbake
= 26 fm. *Snu med 1 lm og hekle 1 fm i hver fm*. Gjenta fra *-*

DESIGN

Trine Lise Høyseth

STØRRELSER

One Size

MÅL
Bredde ca
Høyde ca

32 cm
22 cm

GARNFORBRUK
Halvbleket hvit 0017
Marine 5563

8 nøster
2 nøster

til arbeidet måler 44 cm (sett et merke etter 22 cm = bunnen).
Fortsett med lokket slik: Hekle 1 kjm over første fm, 1 lm,
deretter hekles 24 fm (det skal ikke hekles i den siste fm). Hekle
videre fram og tilbake over disse 24 fm i 14 cm. Klipp av garnet.

MONTERING
Legg vesken dobbel ved merket i bunnen og sy sammen
sidene kant i kant med 1 tråd. Hekle 1 rad med hst rundt lokket
med 4 tråder marine (finn tråden innerst og ytterst på begge
nøstene). NB! I hjørnene hekles det 2 eller 3 hst for at kanten
skal legge seg pent. Sy 1 trykknapp i hver side under lokket
(Se bilde).

FÔR
Fôr gjerne vesken med et stødig stoff i f.eks lin eller bomull.
Bruk den heklede vesken som mal, og tegn rundt på dobbelt
stoff. Sy sammen i bunnen og sidene. Putt fôret inn i vesken, brett

HEKLENÅLFORSLAG Heklenål nr 10
TILBEHØR
		

2 trykknapper
Stoff til fôr

HEKLEFASTHET
		

8 fm med 4 tråder på heklenål
nr 10 = 10 cm

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
		

r = rett, vr = vrang, m = maske,
p = pinne

© 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.

den øverste kanten mot vrangen og sy fôret til vesken for hånd.
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Garn brukt
i denne oppskriften

LERKE PLUSS
53 % merinoull
47 % egyptisk bomull
Produsert i EU/Italia

LERKE PLUSS er et mykt og slitesterkt hel
årsgarn i fin merino-bomulls-blend. Dette
er et godt alternativ til alle typer strikkeplagg og når du synes ren ull er for varmt.
Lerke Pluss er et supert garnvalg til kardigans, gensere, kofter og tilbehør til både
voksne og barn, og det er like fint til både
strikking og hekling. Vi anbefaler Lerke Pluss
til alle typer babyklær og –tepper også.
NB! Strikkefastheten som er oppgitt på
banderolen er kun veiledende. Husk at du
alltid skal følge strikkefastheten som er
oppgitt i oppskriften.
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50 gram = ca 80 meter
ULLVUGGE

•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt
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House of Yarn er Nordens største merkevarehus,
grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og
accessoirer til faghandel og kjedebutikker.
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houseofyarn.no
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no

houseofyarn.no
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#ORANSJESKJERF
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camillapihlstrikk.no

gullungengarn.no

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