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DESIGN 

Brit Frafjord Ørstavik

GARN 

ØKO BOMULL 100 % økologisk bomull, 

50 gram = ca 100 meter

Alternativt garn: LERKE, MERINO 22

STØRRELSER 

Omkrets ca 114 cm

Høyde ca 35 cm 

GARNFORBRUK 

17 nøster 

FARGE 

Natur 302

PINNEFORSLAG 

Heklenål nr 5

Heklenål nr 5,5 til snor  

STRIKKEFASTHET 

14 fm/mønster-m med 2 tråder og heklenål nr 5 = 10 cm

Sjekk heklefastheten ved å strikke en prøvelapp. 

Tell antall m pr 10 cm, har du f lere m enn oppgitt, 

skift til tykkere nål. Har du færre m, skift til tynnere nål.

FORKORTELSER

Kjm = kjedemaske, lm = luftmaske, fm = fastmaske, 

hst = halvstav
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BUNN

Legg opp 58 lm med 2 tråder og heklenål nr 5.

1. omgang: Snu og hekle 1 fm i 2. lm fra nålen, hekle 2 lm, 

1 fm i samme m, videre hekles 1 fm i hver lm ut raden til det 

gjenstår 1 lm (= 55 fm). I siste lm hekles 1 fm + 2 lm + 1 fm 

+ 2 lm + 1 fm. Hekle videre på motsatt side, 1 fm i hver lm til 

siste lm (= 55 fm), hekle 1 fm + 2 lm i samme lm.

Ta sammen med 1 kjm i 1. fm.

2. omgang: Hekle 1 lm, 1 fm i samme fm, *i lm-buen hekles 

1 fm + 2 lm + 1 fm, hekle 1 fm i hver fm til neste lm-bue*, 

gjenta fra *-* i alt 3 ganger, slutt med 1 fm + 2 lm i siste fm. 

Ta sammen med 1 kjm i 1. fm.

3. omgang: Hekle 1 lm, 1 fm i samme fm, 1 fm i neste fm, 

*i lm-buen hekles 1 fm + 2 lm + 1 fm, hekle 1 fm i hver fm til 

neste lm-bue*, gjenta fra *-* i alt 3 ganger, slutt med 1 fm 

+ 2 lm + 1 fm i lm-buen, 1 fm i neste fm.

Gjenta 3. omgang, men med 2 fm mer mellom hver lm-bue 

for hver omgang til det er 67 fm langs hver langside og 11 fm 

langs hver kortside = ca 48 x 8 cm.

Illustrasjon til bunnen.

Mønster-m: Hekle 1 fm, *stikk nålen inn i venstre løkke på 

fm/mønster-m (som du nettopp heklet), stikk nålen videre 

inn i neste fm fra forrige rad, ta en løkke på nålen, og trekk 

gjennom fm, ta en ny løkke på nålen, og trekk tråden 

gjennom alle 3 løkkene*, gjenta fra *-*.

NB! Videre mål tas herfra.

Hekle videre slik:

1. omgang: Hekle i m-lenken fra deg (kun 1. omgang). 

Hekle 2 lm (= 1. fm), videre hekles 1 mønster-m i hver fm ut 

omgangen. I lm-buen hekles 1 fm. Ta sammen med 1 kjm i 

første fm.

2. omgang: Hekle 2 lm (= 1. fm), videre hekles 1 mønster-m 

i hver mønster-m ut omgangen. Ta sammen med 1 kjm i 

første fm.

Gjenta 2. omgang.

Når arbeidet måler ca 30 cm lages hull til snoren slik:

Hekle 2 mønster-m (inkludert første fm på omgangen), 

*3 lm, hopp over 3 mønster-m*, hekle 12 mønster-m, gjenta 

fra *-*, hekle 12 mønster-m, gjenta fra *-*, hekle 

11 mønster-m, gjenta fra *-*, hekle 12 mønster-m, gjenta fra 

*-*, hekle 12 mønster-m, gjenta fra *-*, hekle 3 mønster-m, 

gjenta fra *-*, hekle 12 mønster-m, gjenta fra *-*, hekle 12 

mønster-m, gjenta fra *-*, hekle 11 mønster-m, gjenta fra 

*-*, hekle 12 mønster-m, gjenta fra *-*, hekle 12 mønster-m, 

gjenta fra *-*, hekle 1 fm, Ta sammen med 1 kjm i 1. fm.

Hekle videre som 2. omgang NB! Rundt lm-buene hekles 

3 mønster-m.

Når arbeidet måler ca 32 cm, lages hank på hver langside 

slik: Hekle 32 mønster-m (inkludert 1. fm), *19 lm, hopp over 

17 mønster-m*, hekle 63 mønster-m, gjenta fra *-*, hekle 

31 mønster-m. Ta sammen med 1 kjm i 1. fm.

Hekle videre som 2. omgang til arbeidet måler ca 35 cm.

NB! Rundt lm-buen hekles 19 mønster-m = 164 mønster-m.

Klipp av garnet.

MONTERING

Snor til hullrad:

Mål opp 4 tråder à 15 meter.

Brett trådene sammen på midten, og lag en lm midt på 

tråden. Bruk heklenål nr 5,5. *Legg tråden som er nærmest 

deg over heklenålen (pass på at ikke denne tråden strammer 

for mye), ta motsatt tråd på nålen, og trekk gjennom de 

2 løkkene på nålen = 1 fm*. Gjenta fra *-* så lenge det er garn.

Trekk snoren gjennom hullraden.

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