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ANABELL PONCHO

DG 439-08

© 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.

DESIGN House of Yarn

GARN 

KIDSILK ERLE 56 % mohair, 26 % silke, 18 % ull, 

50 gram = ca 325 meter

STØRRELSER

One Size kort (One Size lang)

PLAGGETS MÅL 

Omkrets ca 138 (138) cm + frynser 

Lengde ca 52 (62) cm + frynser

GARNFORBRUK

3 (4) nøster

FARGE

Grønn rose melert 9055

HEKLENÅL

3,5 mm

HEKLEFASTHET

22 st, ca 7 lm-buer = 10 cm

FORKORTELSER

m = maske, lm = luftmaske, 

fm = fastmaske, 

st = stav, kjm = kjedemaske

Denne ponchoen er heklet i den minste størrelsen.
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

Legg løst opp 84 (105) lm.

1. rad: Snu, begynn i 4. lm fra nålen, og hekle 1 st i hver m  

= 81 (102) st (+ de 3 lm i begynnelsen).

2. rad: Snu, *5 lm, 1 fm i 3. m*, gjenta fra *-*  

= 27 (34) lm-buer.

3. rad: Snu, *5 lm, 1 fm i lm-buen, gjenta fra*-*  

= 27 (34) lm-buer.

Gjenta 3. rad hele tiden til arbeidet måler ca 118 cm. 

Snu med 3 lm, og hekle 2 st i første lm-bue, deretter 3 st  

i hver lm-bue = 81 (102) st (inkludert de 3 første lm = 1.st). 

NB! Ikke klipp tråden.

KANT LANGS LANGSIDEN ØVERST

1. rad: Hekle først 3 lm, deretter 3 st i det ‘største’ hullet langs 

siden. 

Fortsett med 3 st i hvert ‘store’ hull langs hele kanten.

2. rad: Snu med 3 lm, og hekle 1 st i hver st ut raden.

3. rad: Snu med 4 lm, hopp over 1 m, 1 st i neste m. * 1 lm, 

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

avslutt med 1 st.

4. rad: Snu med 3 lm, hekle 1 st i første hull, deretter 2 st  

i hvert hull ut raden.

MONTERING

Brett arbeidet dobbelt på midten = ca 60 cm til hver del.

Mål ca 30 cm fra bretten = halsåpning, og hekle eller sy 

sammen arbeidet herfra og ned langs siden = 30 cm med 

sammenhekling eller søm. 

NB! Dersom det sys: Sømmen sys kant i kant fra vrangen  

slik at skjøten blir ‘usynlig’ fra retten.

HEKLEKANT RUNDT NEDERST

Begynn i ‘spissen’ bak. Fest tråden med 1 kjm, og hekle 3 lm  

i det ‘største’ hullet langs siden + 2 st. 

Fortsett med 3 st i hvert ‘store’ hull langs hele ‘langsiden’ og 

slutt ved ‘spissen’ foran. 

Nå er nederste kant rundt hele ponchoen 1 omgang st.  

Klipp av tråden, og begynn neste omgang ved ‘bretten’  

i høyre side ved høyre erme og fortsett rundt slik:

1. omgang: Fest tråden med 1 kjm. Hekle 3 lm, deretter  

1 st i hver st fra forrige omgang, hekle noen ekstra st i hvert 

hjørne/spiss slik at det blir en fin avrunding, avslutt med 1 kjm 

i den 3. lm ved omgangens slutt.

2. omgang: 4 lm, hopp over 1 m, 1 st i neste m. *1 lm, hopp 

over 1 m, 1 st i neste m*, gjenta fra *-* ut omgangen, og 

avslutt med 1 kjm i 3. lm.

3. omgang: 4 lm, 1 st i forrige st, *1 lm, 1 st i forrige st*, 

gjenta fra *-* ut omgangen, hekle noen ekstra lm i hvert 

hjørne/ spiss slik at det blir et større ‘hull’ enn ellers, for å få 

en pen avrunding. Avslutt omgangen med 1 kjm i 3. lm.

4. omgang: Som 3. omgang.

5. omgang: 3 lm + 1 st i første rute/hull. Deretter hekles det 

2 st i hver rute/hull. Hekle noen ekstra st i hullene i hvert 

hjørne/spiss.

6. omgang: Som 2. omgang (husk ekstra lm mellom ‘hullene’ 

i hvert hjørne/spiss).

7. omgang: Som 3. omgang.

8. omgang: Som 5. omgang.

9. omgang: Som 1. omgang.

10. omgang: Som 2. omgang (husk ekstra lm mellom 

‘hullene’ i hvert hjørne/spiss).

FRYNSER

Klipp 4 tråder ca 25 cm lange, brett dobbel og fest i 

annenhver rute i nederste rad rundt hele ponchoen. 

Hver frynse består av 8 tråder ca 12 cm lange, ferdig knyttet. 


