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DESIGN 

Anne-Kirsti Espenes

GARN 

LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull, 

50 gram = ca 115 meter

STØRRELSER

S (M) L-XL

PLAGGETS MÅL 

Omkrets ca 53 (55) 58 cm 

GARNFORBRUK

3 nøster alle størrelser

FARGE

Lys jade 8137

PINNEFORSLAG

Heklenål nr 5,5

HEKLEFASTHET 

12 hst med dobbel tråd og heklenål nr 5,5= 10 cm

Sjekk heklefastheten ved å strikke 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, hst = halvstav

HEKLETIPS

1.hst = 2 lm.

Alle omganger avsluttes med 1 kjm i 2. lm på begynnelsen 

av omgangen.

Hatten hekles med dobbel tråd.

Ta tråden 2 ganger rundt pekefingertuppen og trekk garn- 

ringen forsiktig av fingeren. Hekle 1 kjm rundt ringen.

1. omgang: Hekle 14 hst i ringen.

2. omgang: Hekle 1 hst i 1. hst, 2 hst i 2. hst, *hekle 1 hst  

i neste hst, 2 hst i neste hst*, gjenta fra *-* ut omgangen  

= 21 hst.

3. omgang: Hekle 1 hst i de 2 første hst, 2 hst i 3. hst, *hekle 

1 hst i de to neste hst, 2 hst i neste hst*, gjenta fra *-* ut 

omgangen = 28 hst.

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

4. omgang: Hekle 1 hst i de 3 første hst, 2 hst i 4. hst,

*hekle 1 hst i de 3 neste hst, 2 hst i neste hst*, gjenta fra *-*

ut omgangen = 35 hst.

Fortsett å øke 7 hst på denne måten på hver omgang til det

er 63 (63) 70 hst. Det blir 1 hst mer mellom økingene for hver 

omgang. Hekle 1 omgang til og reguler antall hst til  

63 (66) 69. Fortsett rundt med hst til arbeidet måler  

17 (18) 19 cm. På siste omgang reguleres antall hst til  

66 (66) 72.

Hekle videre slik:

1.omgang: Hekle 2 hst i 1. hst, 1 hst i de neste 10 (10) 11 hst,

*2 hst i neste hst, 1 hst i de neste 10 (10) 11 hst*, gjenta fra *-* 

ut omgangen = 72 (72) 78 hst.

2.omgang: Hekle 2 hst i 1. hst, 1 hst i de neste 11 (11) 12 hst,

*hekle 2 hst i neste hst, 1 hst i de neste 11 (11) 12 hst*, gjenta 

fra *-* ut omgangen = 78 (78) 84 hst.

3.omgang: Hekle 2 hst i 1. hst, 1 hst i de neste 12 (12) 13 hst,

*hekle 2 hst i neste hst, 1 hst i de neste 12 (12) 13 hst, gjenta 

fra *-* ut omgangen = 84 (84) 90 hst.

4.omgang: Hekle 2 hst i 1. hst, 1 hst i de neste 13 (13) 14 hst,

*hekle 2 hst i neste hst, 1 hst i de neste 13 (13) 14 hst*, gjenta 

fra *-* ut omgangen = 90 (90) 96 hst.

Hekle 1 omgang hst uten å øke.

Stram forsiktig i «oppleggstråden» slik at hullet i toppen blir 

minst mulig.


