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DESIGN 

Ane Kydland Thomassen

GARN 

BOMULL SPORT 100% mercerisert bomull, 

50 gram = ca 100 meter

STØRRELSER

Ca 32 x 38 cm

GARNFORBRUK

6 nøster

FARGE

Oransje 337

PINNEFORSLAG

Heklenål nr 4 og 4,5

HEKLEFASTHET

20 st med heklenål nr 4 = 10 cm

10 «ruter» med 1 st + 1 lm med heklenål nr 4 = 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, lm = luftmasker, 

st = stav, fm = fastmasker

For oppskrift på strikkevest se DG 435-11

For oppskrift på veske i Kamel og Kanel se DG 435-12/13
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FORSIDEN

Legg opp 66 lm med heklenål nr 4,5. Skift til heklenål nr 4.

1. rad: hekle 1 st i 5. lm fra nålen (= 1 st-1 lm-1 st), hekle *1 lm, 

hopp over 1 lm, 1 st i neste st*, gjenta fra *-* ut raden 

= 32 st + 31 lm. Snu.

2. rad: Hekle 4 lm (= 1 st+ 1 lm), 1 st i neste st, *1 lm, hopp 

over 1 lm, 1 st i neste st*, gjenta fra *-* ut raden. Snu.

Gjenta 2. rad til arbeidet måler ca 20 cm.

Hekle neste rad slik:

**Hekle 4 lm (= 1 st + 1 lm) 1 st i neste st, *1 lm, hopp over 

1 lm, 1 st i neste st*, gjenta fra fra *-* i alt 6 ganger. 

*Hopp over 1 lm, 1 lm, hekle 1 st i hver av de neste 32+31 st/

lm. Hekle * 1 lm, hopp over 1 st i neste st*, gjenta fra *-* 

ut raden**. 

Gjenta fra **-** til arbeidet måler ca 30 cm.

Gjenta 2. rad til arbeidet måler ca 38 cm.

BAKSIDEN

Hekles som forsiden.

SIDESTYKKER/BUNN

Legg opp 21 lm med heklenål nr 4,5. Skift til heklenål nr 4.

1. rad: Hekle 1 st i 4. lm fra heklenålen. Videre hekle 1 st i hver 

lm = 19 st. Snu.

2. rad: Hekle 3 lm = 1 st, hekle videre 1 st i hver st. Snu.

Gjenta 2.rad til arbeidet tilsvarer lengden fra toppen i den 

ene siden av forstykket, langs bunnen og til toppen på 

andre siden.

HANKER

Legg opp 11 lm med heklenål nr 4,5. Skift til heklenål nr 4.

1. rad: Hekle 1 st i 4. lm fra heklenålen. Videre hekle 1 st i hver 

lm = 9 st. Snu.

2. rad: Hekle 3 lm = 1 st, hekle videre 1 st i hver st. Snu.

Gjenta 2.rad til arbeidet måler 40 cm.

Hekle en hank til på samme måte.

MONTERING

Bruk heklenål nr 4, og hekle sammen sidestykket/bunnen 

slik: Stikk heklenålen inn fra sidestykket/bunnen, og hekle fm 

rundt 1 st fra sidestykket og 1 st fra for- eller baksiden. 

Hekle 2 fm i hver st langs hele kanten. 

Gjenta langs den andre siden. NB! Pass på å stikke 

heklenålen inn fra sidestykket slik at fm-kanten legger seg 

mot sidestykket både ved for- og baksiden. 

Hekle tilsvarende kant rundt åpningen i toppen. Sy til en hank 

til i toppen av både for- og baksiden, innenfor kanten ca 5-6 

cm inn fra hver side.

Bruk attersting eller splittsøm, og broder et ord/uttrykk i 

«firkanten» med st midt på nettet. 

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

ATTERSTING


