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EMIL & EMILIE HENTESETT

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
BABY ULL 100 % merinoull, superwash
merino, 50 gram = ca 165 meter

DESIGN

Olaug Kleppe
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PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde
Lengde
uten heklekant ca
Ermelegde ca
Vognteppe til alt I:
Teppe til alt II:

310-05

FARGEFORSLAG
Alt I:
Frg 1
Frg 2
Frg 3
Alt II:
Frg 1
Frg 2
GARNFORBRUK
Alt I:
Jakke, frg 1:
Lue, frg 1:
Sokker, frg 1:
Vognteppe:
Frg 1:
Frg 2:
Frg 3:
Alt II:
Jakke
Frg 1:
Frg 2:
Lue:
Frg 1:
Frg 2:
Sokker:
Frg 1:
Frg 2:
Teppe:
Frg 2:

Støvrosa 4202
Hvit 0017
Lys oliven 2231
Melert lys grå 0004
Hvit 0017

(100)
150
(150)
g
50 g alle størrelser
50 g eller rester alle størrelser
MØNSTER:
*Snu med 2 lm, hekle 1 hst i mellomrommet mellom 2 hst
raden ut*, gjenta denne raden hele tiden.

150 g
150 g
100 g

(100)
150
(150)
50 g alle størrelser

g

50 g alle størrelser
Rester
50 g eller rester alle størrelser
Rester

HEKLEKANT:
*1 fm i en m, hopp over 1 m, i neste maske hekles (1 st, 3 lm,
1 fm, 3 lm, 1 st, 3 lm, 1 fm, 3 lm, 1 st) hopp over 1 m, 1 fm i
neste m*, gjenta fra *-*.
Alternativt garn: PURE ECO BABY WOOL

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.

300 g

VEILEDENDE HEKLENÅL

nr 4 og 7

TILBEHØR
Jakke
Sokker

3 knapper
Silkebånd 10 mm i passe lengde

HEKLEFASTHET
Jakke, lue og sokker:
Vognteppe til alt I:
Teppe til alt II:

19 m mønster = 10 cm
1 rute = 8 x 8 cm
12 m mønster = 10 cm

FORKORTELSER
		
		
		

kjm = kjedem, fm = fastm,
hst = halvstav, st = stav,
dbst = dobbelstav
krepsem = krepsemasker

© 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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venstre mot høyre).
Sy erme- og sidesømmer kant i kant. Hekle langs alle
kanter med frg 1 en rad fm fra rettsiden. NB! Til jente pass
på at masketallet langs nederste kant og rundt halsen er delelig
med 5 m. Sett merker til knappene, venstre side jente og høyre
side gutt. Hekle så fra retten:
Til jente, alt I Med frg 1 en heklekant langs nederste kant
og rundt halsen, og krepsm langs forkantene samtidig som det
hekles knapphull ved å hekle ca 3-4 lm og hoppe over ca 2-3 m.
Til gutt, alt II Med frg 2 krepsem langs alle kanter.

LUE
Beg øverst i toppen og legg opp 4 lm til alle str med heklenål
nr 4. Sett sammen til en ring med 1 kjm i første lm. Hekle
6 fm rundt ringen. Neste omg hekles 2 hst i hver fm = 12 hst.
Sett et merke ved omg beg, fortsett rundt med mønster
men det skal ikke snus med 2 lm, det skal hekles rundt
og rundt hele tiden. Øk samtidig 6 m hver omg slik: Neste omg
1 hst, 2 hst i neste mellomrom. Neste omg 2 hst, 2 hst i neste

JA KKE
BAK- OG FORSTYKKER (hekles i ett stykke)
Beg nederst på bakstykket og legg forholdsvis løst opp med frg
1 og heklenål nr 4 (47) 51 (55) lm. Beg i 3. lm fra nålen (de 2 første
lm erstatter 1. hst) hekle (45) 49 (53) hst = i alt (46) 50 (54) hst.
Fortsett fram og tilbake med mønster. Når arb måler (22) 26 (29)
cm, la de midterste (14) 16 (18) hst stå igjen til nakken = (16) 17 (18)

mellomrom. Øk videre på samme måte hver omg, det blir 1 hst
mer mellom økingene for hver gang. Øk til i alt (66) 72 (78)
hst. Fortsett rundt med mønster som før, men uten øking til
luen måler ca (10) 11 (12) cm (eller ønsket lengde) fra siste omg
med øking. Hekle så 1 omg fm med frg 1. Til jente reguleres
masketallet slik at det er delelig med 5 m. Hekle så:
Til jente, alt I: Med frg 1 en heklekant.
Til gutt, alt II: Med frg 2 en omg krepsem.

hst på hver side. Hekle hver side ferdig for seg.
Fortsett med mønster som før. Etter ca 1 cm, sett et merke
= midt på skulder/hel lengde. Fortsett nedover forstykket. Etter
ca 2 cm økes 1 hst ved halssiden innenfor 1 hst hver rad ved
å hekle 2 hst i samme mellomrom. Øk i alt (7) 8 (9) ganger =
i alt (23) 25 (27) hst. Fortsett uten øking til forstykket er like langt
som bakstykket.

ERMER
Beg nederst og legg forholdsvis løst opp med heklenål
nr 4 og frg 1 (24) 26 (28) lm. Beg i 3. lm fra nålen (de 2 første
lm erstatter 1. hst) hekle (22) 24 (26) hst = i alt (23) 25 (27)
hst. Fortsett med mønster fram og tilbake og øk 1 hst i beg
og slutten av raden innenfor første og siste hst ca hver (1,5) 2 (2)
cm (6) 7 (8) ganger = i alt (35) 39 (43) hst. Fortsett til oppgitt eller
passe ermelengde.

MONTERING
Mål ca (9) 10 (11) cm ned til hver side fra merket midt
på skulderen = ermehull. Fest midt på ermet midt på skulderen
og sy i ermene kant i kant.
Hekle fra rettsiden nederst på ermene med frg 1 en rad fm.
NB! Til jente pass på at masketallet er delelig med 5 m.
Hekle så fra retten:
Til jente, alt I Med frg 1 en heklekant.
Til gutt, alt II Med frg 2 en rad krepsem (= fm som hekles fra
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SOKKER
Beg fra tåen og legg opp 4 lm med frg 1 til alle str med heklenål
nr 4. Sett sammen til en ring med 1 kjm i første lm.
Hekle 6 fm rundt ringen. Neste omg hekles 2 hst i hver fm
= 12 hst. Sett et merke ved omg beg, fortsett rundt med
mønster men det skal ikke snus med 2 lm, det skal hekles
rundt og rundt hele tiden. Øk samtidig 6 m hver omg
slik: Neste omg 1 hst, 2 hst i neste mellomrom. Neste omg
2 hst, 2 hst i neste mellomrom = i alt 24 m. Fortsett rundt uten
øking til arb måler (4,5) 5 (5,5) cm, slutt siste omg med 1 kjm
i første m på omg. Del arb her, fortsett fram og tilbake med
mønster og snu hver rad med 2 lm. Hekle til sokken måler ca (9)
10 (11) cm eller ønsket lengde. Sy sammen midt bak kant i kant.
Hekle så: 1 omg fm med frg 1. Til jente reguleres masketallet slik
at det er delelig med 5 m. Hekle så:
Til jente, alt I: 1 omg fm med frg 1. Reguler masketallet slik
at det er delelig med 5 m. Hekle en heklekant.
Til gutt, alt II: Med frg 1 *3 lm, 1 kjm (kjm hekles i hver rad) *,
gjenta fra * til *.

VOGNTEPPE, TIL ALT I

1. omg frg 1: 4 lm (erstatter 1. dbst), hekle
4 uferdige dbst rundt ringen = 5 m på nålen, 1 kast og trekk
tråden gjennom alle maskene på en gang = 1 m igjen på
nålen = 1 blad. 4 lm = lm-bue * 5 uferdige dbst rundt ringen
= 6 m på nålen, 1 kast og trekk tråden gjennom alle maskene
på en gang = 1 m igjen på nålen = 1 blad, 4 lm = lm-bue *,
gjenta fra * til * til det er i alt 8 blader. Skift til frg 3 og sett
sammen med 1 kjm i den øverste av de 4 første lm.
2. omg frg 3: 3 lm (erstatter 1. st), 3 st rundt samme lm-bue
(= siste lm-bue fra forrige omg), * 4 st rundt neste lmbue,
3 lm, i den følgende spiss på neste blad hekles «hjørne» =
3 uferdige dbst (i øverste m), hekle alle m på nålen sammen
til 1 m, 3 lm, 4 st rundt neste lm-bue *, gjenta fra * til * til det
er 4 «hjørner» som slutter med 3 lm. Skift til frg 2 og sett
sammen med 1 kjm i 2. lm fra omg beg.
3. omg frg 2: 3 lm (erstatter 1. st) 1 st i hver av de
følgende 7 st * 3 st rundt de 3 lm, 3 lm i «hjørnet», 3 st rundt de
følgende 3 lm, 1 st i hver av de følgende 8 st langs siden *,
gjenta fra* til * og slutt med 3 st rundt lm-buen, 3 lm, 3 st
rundt neste lm-bue. Sett sammen med 1 kjm i 3. lm fra omg beg.
Hekle i alt 72 ruter.
Sy eller hekle dem sammen slik at det er 8 ruter i bredden
og 9 ruter i høyden. Hekle tilslutt med frg 2 en omg st rundt

HEKLEFORKLARING:

hele teppet, i hjørnene hekles 3 st.

1 uferdig dbst hekles slik: 2 kast på nålen, stikk nålen gjennom

TEPPE, TIL ALT II

ringen, 1 kast og trekk tråden gjennom ringen = 4 m på
nålen, 1 kast, trekk trådengjennom de to første maskene,
1 kast, trekk tråden gjennom de to nestemaskene, la øverste

Legg forholdsvis løst opp, med dobbelt garn, 97 lm med

maske stå igjen på nålen.

heklenål nr 7 og frg 2. Beg i 3. lm fra nålen (de 2 første lm
erstatter 1. hst) hekle 95 hst = i alt 96 hst. Fortsett fram og

EN RUTE

tilbake med mønster til teppet måler 80 cm. Hekle til slutt

Legg opp 6 lm med frg 1 og sett sammen til en ring med

en omg fm rundt hele teppet + en rad krepsem fra retten.

1 kjm i første lm.
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Garn brukt
i denne oppskriften

BABY ULL
100 % superwash merino
Australsk merinoull
Garnprodusent ITPGroup.no

BABY ULL er et 4-tråds superwash
behandlet ullgarn spunnet av australske
merinoull i den fineste fiberkvaliteten.
Garnet er velkjent blant alle som kjenner
Dales Baby-kataloger. Våre Baby-kata
loger er blitt rene samleobjekter, og både
garnet og design har en sterk posisjon
blant strikkefolket. Men husk at du ikke
bare kan strikke myke fine babyplagg.
Baby Ull er supert til fine topper, jumpere og kardigans til både voksne og barn.
Baby Ull har to veiledende strikkefast
heter avhengig av bruksområdet og
hvilken type plagg du strikker. Husk at
det er strikkefastheten som er oppgitt i
oppskriften du skal følge.

10

3

28
10
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32
50 gram = ca 165 meter

•
•
•
•

Ullvugge 40 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt
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DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO: KAI HANSEN TRYKKERI
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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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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN
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