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REINROSE AMPEL

DESIGN 

Ane Kydland Thomassen

GARN

BOMULL SPORT 100 % mercerisert bomull, 

50 gram = ca 100 meter

STØRRELSER

Hel lengde ca 76 (82) 88 cm

GARNFORBRUK

1 nøste til 2 ampler

FARGE

Natur 300

PINNEFORSLAG

Heklenål nr 3,5 

Alternativt garn: BOMULL NATURA

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

lm = luftmasker, fm = fastmasker, st = staver, 

kjm = kjedemaske

MODELL | 280-23

© 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.

Klipp 4 tråder á 7 meter og 2 tråder á 10 meter. Hold trådene 

samlet på midten, med like mange meter ut på hver side. 

Lag en løkke på ca 5 (6) 7 cm midt på trådene, ved å lage en 

knute = 4 lange og 8 korte tråder ut fra knuten under løkken. 

Klipp av den ene lange tråden i samme lengde som de korte 

= 3 lange og 9 korte tråder.

Gruppér trådene med 1 lang og 3 korte tråder i hver gruppe 

= 3 grupper.

*Ta en trådgruppe, og lag en hekleløkke ca 10 (12) 14 cm 

nedenfor forrige løkke. Hekle 35 lm med den lange tråden og 

heklenål nr 3,5. Snu og hekle 2 fm i hver lm (= «korketrekker»). 

Klipp av tråden og fest de fire trådene.

Ta 2 av trådene som ble klippet av og hekle 35 lm med 

dobbel tråd midt på tråden (= 2 ca like lange tråder på begge 

sider av lm.)

Bruk heklenålen og trekk tråden gjennom i nederste ende av 

«korketrekkeren», med like mange lm ut på hver side.

Hekle 13 lm i hver av de 4 trådene i endene på den doble 

lm-raden. Avslutt uten å trekke tråden gjennom hekleløkken.*

Gjenta fra *-* med de to andre trådgruppene.

*Hekle 2 av de tynne lm-trådene sammen, 1 fra en lm-tråd 

sammen med 1 fra neste lm-tråd, og hekle videre 31 (33) 35 

lm med dobbel tråd.* Gjenta fra *-* i alt 6 ganger. Samle de 

6 lm-trådene i en knute. Klipp av garnet ca 16 (18) 20 cm 

under knuten.

Hekle fm med enkel tråd rundt hele hanken til slutt.
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