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Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 

eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 

uten avtale med House of Yarn AS.

Toving

Vask plagget i maskin på 30 eller 40 grader og 

finvaskprogram. Bruk gjerne 1 kork grønnsåpe eller 

Milo. Vaskemaskiner tover forskjellig, så prøv deg frem, 

tov eventuelt en prøve. Hvis det du har tovet blir for 

stort, tov en gang til. Vask gjerne sammen med et 

håndkle eller dongeribukse hvis du bare skal tove et lite 

plagg. Strekk og form plagget mens det fortsatt er vått.

Foto: Anne Lise Norheim

DESIGN 

Anne H. Jacobsen

GARN

CORTINA SOFT 100 % ren ny ull, 50 gram = ca 55 meter

MÅL

Høyde ca. 30 cm

GARNFORBRUK

Farge 1 4 nøster

Farge 2 1 nøste

Farge 3 1 nøste

Farge 4 1 nøste eller rest

FARGER

Farge 1 Natur 700

Farge 2 Gul 757

Farge 3 Valmue rød 709

Farge 4 Svart 701

PINNEFORSLAG

Heklenål nr 10

HEKLEFASTHET

Heklefasthet før toving 9 hst i bredden med 10 mm heklenål.

Sjekk heklefastheten ved å hekle 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.

FORKORTELSER

m=maske, r=rett, omg=omgang, kantm=kantmaske, 

arb=arbeidet, beg=begynn, sm=sammen, n=nøste,

lm=luftmaske(r), kjm=kjedemaske(r), fm=fastmaske(r), 

hst=halvstav(er), dblst= dobbelstav(er).
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2 m sm = spar det siste gjennomtrekket på den første m og 

trekk m sm med det siste gjennomtrekket på den 2. m.

OBS! 1. st på omgangen hekles som 3 lm, bortsett fra hvor 

det hekles 2 st sm i beg på omg; da hekles 1. st som 2 lm. 

1. hst på omg hekles som 1 lm.

Der det hekles rundt avsluttes omg med 1 kjm i 1. st/hst i beg 

på omg.

Legg opp 6 lm og slutt dem til en ring med 1 kjm.

1. omg: x2 st i ringen, 1 lm, gjenta fra x 5 ganger til (= 12 st). 

2. omg: x2 st i den 1. st, 2 st i neste st, 1 lm, hopp over 1 lm, 

gjenta fra x (= 24 st). 

3. omg: x2 st i den 1. st, 1 st i hver av de neste 2 st, 2 st i neste 

st, 1 lm, hopp over 1 lm, gjenta fra x (= 36 st). 

4. omg: x2 st i den 1. st, 1 st i hver av de neste 4 st, 2 st i 

neste st, 1 lm, hopp over 1 lm, gjenta fra x (= 48 st).

5. omg: x2 st i den 1. st, 1 st i hver av de neste 6 st, 2 st i 

neste st, 1 lm, hopp over 1 lm, gjenta fra x (= 60 st). 

6. omg: x2 st i den 1. st, 1 st i hver av de neste 8 st, 2 st i 

neste st, hopp over 1 lm, gjenta fra x (= 72 st). 

7. omg: x2 st sm i 1. st (1. st=2 lm), 1 lm, hopp over 2 m, 

gjenta fra x og avslutt med kjm i 1. samhekla st i omg 

(=26 stavgrupper). 

8. omg: kjm til lm x 2 st sm i mellomrommet mellom 

stavgruppene, 1 lm, gjenta fra x og avslutt som på 7. omg. 

Videre hekles frem og tilbake.

9.-17. rad: snu, hekle 4 lm (= 1. st + 1 lm), x 2 st sm i 

mellomrommet mellom stavgruppene, 1 lm, gjenta fra x men 

avslutt med 2 st sm.

Videre hekles rundt. 

18. omg: 1 kjm i 1. st, videre 1 hst i hver samhekla st og avslutt 

med 1 kjm i 1. lm. 

19.-25. omg: Hekle 1 hst i hver hst.

26.-27. omg: Hekle 2 og 2 hst sm omg rundt. Avslutt med 

kjm i 1. samhekla hst i omg. Klipp av tråden og sy sm hullet. 

Fest tråden godt på vrangen. 

Nebb: Legg opp 12 lm. Hekle 1 st i 3. lm fra nålen og deretter 

1 st i hver lm ut raden. Klipp av garnet og fest trådene.

Flipp (under nebbet, lag 2 stk): Legg opp 4 lm, ta sm til en 

ring med 1 kjm. Hekle 3 lm = 1. st, videre 11 st i ringen. Fest 

alle tråder på vrangen.

Hanekam: Legg opp 9 lm. 1. rad: 3 lm = 1 st, 4 st i neste lm, 

hopp over 1m, 1 kjm i neste m, hopp over 1 m, hekle 1st +

 7 dblst+ 1 st i neste m, hopp over 1 m, 1 kjm i neste m, 5 st i 

neste st. Klipp av garnet og fest alle løse tråder.

Vinger: Klipp til ca. 30 tråder (hver tråd på ca. 20 cm), knytt 

en tråd midt over trådene (=10 cm på hver side). Lag en 

vinge til.

Tov alle delene. Etter toving sys delene til kroppen og øyne 

sys med små sting (se bilde). 

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no


