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LILLE LERKE

297·13 HEKLET DAMETOPP
DESIGN

Kari Haugen

GARN

VIPE
100% mercerisert egyptisk bomull
		50 gram = ca 125 meter
STØRRELSER

(XS)

S

PLAGGETS MÅL
Overvidde
Lengde

(83)
(56)

90
58

FARGEFORSLAG
Frg 1
Frg 2
Frg 3

3864 Vinrød
3817 Bringebær
4419 Fuksia

GARNFORBRUK
Frg 1
Frg 2
Frg 3

(200) 250 (250) 300 (300)
(100) 100 (100) 150 (150)
(100) 100 (100) 150 (150)

PINNEFORSLAG

Heklenål nr 2,5

(M)

L

(XL)

(97) 105 (112) cm
(60) 62 (64) cm

g
g
g

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

HEKLEFASTHET
27 m mønster = 10 cm
Toppen hekles i to deler som sys sammen.

FORKORTELSER

FORSTYKKE

SKULDERSTROPPER

Mønsteret er delelig med 10 + 2.

Hekle videre, rett opp, over de ytterste (2 små og 1 stor) 2 små og

Legg opp (114) 124 (134) 144 (154) lm litt løst med frg 1.

1 stor (2 små og 1 stor) 2 små og 2 store (2 små og 2 store) st-

1. rad: Begynn i 3. lm og hekle (112) 122 (132) 142 (152) fm. Skift til

gruppene til ermehullet måler (16) 17 (18) 19 (20) cm. Str (L) og XL

frg 2 og snu med 3 lm.. 2. rad: Hekle 1 liten st-gruppe (= 1 st, 1 lm,

får nå en stor st-gruppe langs kanten mot halsen. Avslutt også her

1 st) i 1. fm, *hopp over 4 m, hekle 1 stor st-gruppe (= 3 st + 1 lm

raden med 1 st.

+ 3 st) i samme m, hopp over 4 m, hekle 1 liten st-gruppe (som

lm=luftm, kjm=kjedem, fm=fastm
hst=halvstav, st=stav, dbst=dobbelstav
st-gruppe=stavgruppe, krepsem=fm fra		
venstre mot høyre

før)*, gjenta *-*, men etter (6 små og 5 store) 6 små og 6 store

BAKSTYKKE

(7 små og 6 store) 7 små og 7 store (8 små og 7 store) st-grupper

Hekles som forstykket, men bruk kun frg 1. Etter felling til

skal det skiftes til frg 3. Pass på å stramme trådene ved fargebytte.

ermehull skal det hekles rett opp til bakstykket er 2-3 cm lengre

Hekle som før ut raden og avslutt med 1 st i siste m. Snu med 3

enn forstykket. Lag skulderstropper som på forstykket. Avslutt når

lm. Det skal være tilsammen (12) 13 (14) 15 (16) små st-grupper og

forstykket er like langt som bakstykket.

(11) 12 (13) 14 (15) store st-grupper.
3. rad: 1 liten st-gruppe i lm-buen mellom 1 st + 1 st (første lille
st-gruppe), *1 stor st-gruppe i lm-buen mellom 3 st + 3 st (første

MONTERING
Sy sammen i sidene og på skuldrene.

store st-gruppe), 1 liten st-gruppe i lm-buen i liten st-gruppe,*

KANT NEDERST

gjenta *-* men skift farge igjen samme sted som forrige rad.

Delelig med 8 m. Bruk frg 1. Begynn i den ene siden med arb opp

Snu med 3 lm. Gjenta 3. rad til arb måler (38) 39 (40) 41 (42) cm.

ned og hekle i oppleggskanten. Fest tråden med 1 kjm. Hekle 3

Fell til ermehull ved å utelate de 2 ytterste små st-gruppene og

lm = 1 st, * hopp over 3 m, hekle 9 dbst i neste m, hopp over 3 m,

de 2 ytterste store st-gruppene i hver side. Det skal nå (som før)

1 st i neste m*, gjenta *-*. Masketallet vil ikke være delelig med 8 i

være en liten st-gruppe først og sist på raden. Hekle som før til

alle str. Reguler dette ved å hoppe over 4 m eller 2 m (i stedet for

ermehullet måler (4) 4 (4) 5 (5) cm.

3 m) et par ganger hvis nødvendig. Avslutt med 1 kjm i st.

HOUSE OF YARN | DALE GARN 297-13

2

FOTO: XXX | STYLIST: XXX | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design til håndstrikking og tilbehør til
faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no
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DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/DALE-GARN
INSTAGRAM: HOUSEOFYARN_NORWAY
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Designer Sanne Fjalland
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