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333∙10 EVIG HEKLEKONGLE
DESIGN

Helle Slente

GARN
		

ALPAKKA 100 % alpakka,
50 gram = ca 133 meter

STØRRELSER
		

Høyde ca 11 cm
Bredde ca 6 cm på det bredeste

GARNFORBRUK
Muldvarp 2288
Kaffebrun 1785
		

1 nøste
1 nøste
1 nøste av hver farge holder til 3 kongler

TILBEHØR

Evt fyllvatt

HEKLENÅL

Nr 3

HEKLEFASTHET
		

1 ‘blad’ av 7 st i dobbelt garn med
heklenål nr 3 = 2,7 cm.
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ALPAKKA

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
		

lm = luftmaske, kjm = kjedemaske,
fm = fastmaske, st = stav, hst = halvstav

TIPS for usynlig overgang: Lm i begynnelsen av omgangen

7. omgang: Hekle videre i samme m med ytterligere 6 st (det-

teller ikke med, og derfor skal den avsluttende kjm alltid

te blir nytt ‘blad’ av totalt 7 st), *1 fm i 3. lm i lm-buen, 7 st i fm

være i m etter lm.

mellom lm-buene*, gjenta fra *-* ut omgangen, ta sammen
med 1 kjm i 1. st (siste st på 6. omgang)

Legg opp 4 lm med 1 tråd i hver farge og heklenål nr 3, ta

Gjenta 6. og 7. omgang 2 ganger til.

sammen til en ring med 1 kjm i 1. lm.

8. omgang: Hekle * 4 lm, 1 fm i løkken under fm mellom ‘bla-

1. omgang: Hekle 1 lm, 6 fm i ringen, ta sammen med 1 kjm i

dene’*, gjenta fra *-* 4 ganger til, 2 lm, 1 st i oppstartsmasken.

1. fm.

9. omgang: Fortsett videre i samme m med ytterligere 4

2. omgang: Hekle 1 lm, 2 fm i hver fm ut omgangen, ta

st (dette blir nytt ‘blad’ av totalt 5 st), *1 fm rundt midten av

sammen med 1 kjm i 1. fm = 12 fm.

lm-buen, 5 st i fm mellom lm-buene*, gjenta fra *-* ut om-

3. omgang: Hekle 1 lm, * 2fm i 1 fm, 1 fm*, gjenta fra *-* ut

gangen, 1 kjm i 1. st (siste st på 8. omgang).

omgangen, ta sammen med 1 kjm i 1. fm = 18 fm.

Gjenta 8. og 9. omgang 1 gang til.

4. omgang: Hekle 1 lm, *2 fm i 1 fm, 2 fm*, gjenta fra *-* ut

10. omgang: Hekle *3 lm, 1 fm i løkken under fm mellom ‘bla-

omgangen, ta sammen med 1 kjm i 1. fm = 24 fm.

dene’*, gjenta fra *-* 4 ganger til, 3 lm, 1 kjm i 1. lm.

5. omgang: Hekle *hopp over 1 fm, 7 st i neste fm, hopp over

11. omgang: Hekle 2 kjm frem til midten av 1. lm-bue, *5 hst

1 fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra *-* 4 ganger til, hopp over 1

i fm mellom lm-buene, 1 fm rundt midten av neste lm-bue*,

fm, 7 st i neste fm, hopp over 1 fm, 1 kjm i 1. st = 6 ‘blader’.

gjenta fra *-* 4 ganger til, 5 hst i fm mellom lm-buene, 1 kjm i
1. hst.

Nå hekles det videre opp på rettsiden av arbeidet, som i siste
ende blir innersiden av konglen. Vrangen blir utsiden.
6. omgang: Hekle *5 lm (sørg for at de legger seg på retten av
arbeidet), 1 fm i løkken under fm mellom ‘bladene’*, gjenta fra
*-* 4 ganger til, 3 lm, 1 st i oppstartsmasken.
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Fyll konglen med fyllvatt nå, hvis det ønskes.
Gjenta 10. omgang.
Gjenta 11. omgang, men i stedet for ‘6 blader’, fordel 4
‘blader’ over lm-buene i stedet (dvs lag hst-viftene i vilkårlige
masker), 1 kjm i 1. hst.
12. omgang: *3 lm, 1 fm i løkken under fm mellom ‘bladene’*,
gjenta fra *-* 2 ganger til, 3 lm, 1 kjm i 1. lm.
Gjenta 11. omgang, men i stedet for 4 ‘blader’, fordel 3 ‘blader’ over lm-buene i stedet, 1 kjm i 1. hst.
Klipp av garnet og fest tråden..

GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
Alpakka er 3-tråds kamgarn i alpakka
i luksusklassen. Alpakka gir utrolig myke
og lune plagg som ikke klør. Fargene blir
spesielt vakre i Alpakkafiber og garnet
egner seg spesielt godt til lekre kofter,
gensere, jakker og tilbehør som luer,
halser og skjerf både til voksne og barn.

ALPAKK A
100 % ren alpakka
Produsert i Peru

Strikkefasthet: 25 masker i glattstrikk
på pinne nr 3,5 = 10 cm.
50 gram = ca 133 meter
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3,5

25
50 gram = ca 133 meter

•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt
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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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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.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

HOUSEOFYARN_NORWAY
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FORHANDLERINFORMASJON

HOUSEOFYARN
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