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DESIGN 

Brit Frafjord Ørstavik 

GARN 

ØKO BOMULL 100 % økologisk bomull, 

50 gram = ca 100 meter

STØRRELSER 

XXS-XS (S-M) L-XL (XXL-XXXL)

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL 

Overvidde ca 92 (106) 122 (142) cm 

Hel lengde ca 78 (80) 84 (86) cm 

GARNFORBRUK 

15 (16) 18 (20) nøster 

FARGE 

Lys grå 304

PINNEFORSLAG 

Heklenål nr 4

STRIKKEFASTHET 

16 fm/boble-m med heklenål nr 4 = 10 cm

1 rute måler 9 x 9 cm

Gå opp eller ned på heklenål, om du ikke når 16 fm/boble-m

Sjekk heklefastheten ved å hekle en prøvelapp. 

Tell antall st pr 10 cm, har du flere st enn oppgitt, 

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

FINN RIKTIG STØRRELSE

1.  Ta mål av et strikkeplagg som passer.

2.  Sammenlign målene med oppskriften.

3.  Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.

4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger 

 eller kortere ved behov.

FORKORTELSER

Lm = luftmaske, kjm = kjedemaske, fm = fastmaske, 

st = stav, dbst = dobbelstav
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1. st = 3 lm

3 sammenheklede st: Hekle 1 st, men vent med siste 

gjennomtrekking, hekle 2 st til på samme måte, ta et kast på 

nålen, og trekk tråden gjennom alle løkkene på nålen.

Boble-m: *Ta et kast på nålen, stikk nålen gjennom fm, trekk 

tråden opp*, gjenta fra *-* i alt 3 ganger. Ta et nytt kast på 

nålen, og trekk gjennom alle løkkene på nålen.

RUTER (9 x 9 cm)

Legg opp 6 lm med heklenål nr 4. Ta sammen til en ring med 

1 kjm i første lm.

1. omgang: Hekle 4 lm (= 1 st + 1 lm), *1 st, 1 lm i ringen*, 

gjenta fra *-* til det er 16 st + 16 lm-buer i ringen. Ta sammen 

med 1 kjm i 3. lm.

2. omgang: Hekle kjm til første lm-bue. Hekle 

3 sammenheklede st, 2 lm. *Hopp over 1 st, i neste lm-

bue hekles 3 sammenheklede st, 2 lm*, gjenta fra *-* ut 

omgangen = 16 st + 16 lm-buer av 2 lm i ringen. Ta sammen 

med 1 kjm i 3. lm.

3. omgang: Hekle kjm til første lm-bue. Hekle 5 st i lm-buen, 

1 fm i neste lm-bue, 3 lm, 1 fm i neste lm-bue, 5 st i neste 

lm-bue, 5 lm, *5 st i neste lm-buen, 1 fm i neste lm-bue, 3 lm, 

1 fm i neste lm-bue, 5 st i neste lm-bue, 5 lm*. Ta sammen 

med 1 kjm i første st.

Hekle 1 rute. 

Neste rute hekles helt til siste side (det er nå heklet 5 st i 

lm-buen 5 ganger), og hekles sammen med 1. rute slik: Hekle 

2 lm, hekle 1 lm rundt lm-buen i hjørnet på den første ruten, 

2 lm, (2 st, hekle neste st sammen med st i motsatt rute, 2 st) 

i neste lm-bue, 1 fm i neste lm-bue, 1 lm, hekle 1 lm rundt 

lm-buen, 1 lm, 1 fm i neste lm-bue, (2 st, hekle neste st 

sammen med st i motsatt rute, 2 st) i neste lm-bue, 2 lm, 

hekle 1 lm rundt lm-buen i hjørnet på den første ruten, 2 lm, 

ta sammen med 1 kjm i første st.

Hekle i alt 10 (12) 14 (15) ruter på samme måte. Den siste 

ruten hekles sammen med den første.

NB! Pass på at rutene hekles sammen fra retten.

BÆRESTYKKET

Fest garnet med 1 kjm, hekle 2 lm (= 1. fm).

NB! Pass på at en hel rute kommer midt foran.

Videre hekles 14 fm over hver rute, og 1 fm i hver 

sammenhekling mellom hver rute = 150 (180) 210 (225) fm. 

NB! På samme omgang reguleres m-tallet jevnt fordelt til 

150 (180) 208 (224) fm.

Ta sammen med 1 kjm i første fm.

Del arbeidet i hver side = 75 (90) 104 (112) fm til 

for- og bakstykket.

BAKSTYKKET

= 75 (90) 104 (112) fm.

Fest garnet med 1 kjm i 1. fm. Hekle 2 lm (= 1 fm), hekle 1 fm 

i hver fm, samtidig som m-tallet reguleres til 75 (89) 103 (111) 

fm. Snu.

1. rad: Hekle 3 lm (= 1. st), 1 boble-m i neste fm, *1 lm, hopp 

over 1 fm, 1 boble-m i neste fm*, gjenta

fra *-* ut raden, slutt med 1 st i siste fm. Snu.

2. rad: Hekle 2 lm (= 1 fm), videre hekles 1 fm i hver boble-m/

lm/st ut raden. Snu.

3. rad: Hekle 2 lm (= 1 fm), videre hekles 1 fm i hver fm ut 

raden. Snu.

Gjenta 1. – 3. rad.
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Når arbeidet fra delingen til ermehull, måler 14 (14) 16 (16) 

cm, deles arbeidet midt bak til splitt i nakken, og hver side 

hekles ferdig for seg.

NB! Slutt med 2. rad, samtidig som m-tallet reguleres til 

74 (90) 102 (110) fm.

HØYRE BAKSTYKKE

Hekle mønster som før over de første 37 (45) 51 (55) m til 

splitten måler 8 cm.

Klipp av garnet.

VENSTRE BAKSTYKKE

Fest garnet med 1 kjm i 37. (45.) 51. (55.) m, og hekle som 

høyre bakstykke.

FORSTYKKET

= 75 (90) 104 (112) fm.

Fest garnet med 1 kjm i 1. fm (fra vrangen). Hekle 2 lm 

(= 1 fm), hekle 1 fm i hver fm, samtidig som m-tallet 

reguleres til 75 (90) 102 (110) fm. Snu.

Hekle hver side ferdig for seg.

VENSTRE FORSTYKKE

Hekle 2 lm (= 1. fm), videre 1 fm i hver fm, til i alt 37 (45) 

51 (55) fm. Snu.

1. rad: Hekle 3 lm (= 1. st), 1 boble-m i neste fm, *1 lm, hopp 

over 1 fm, 1 boble-m i neste fm*, gjenta

fra *-* ut raden, slutt med 1 st i siste fm. Snu.

2. rad: Hekle 2 lm (= 1 fm), videre hekles 1 fm i hver boble-m/

lm/st ut raden. Snu.

3. rad: Hekle 2 lm (= 1 fm), videre hekles 1 fm i hver fm ut 

raden. Snu.

Gjenta 1. – 3. rad, til arbeidet fra delingen til ermehull måler 

22 (22) 24 (24) cm.

Slutt med samme rad som på bakstykket.

HØYRE FORSTYKKE

Fest garnet med 1 kjm i 37. (45.) 51. (55.) m, og hekle som 

venstre forstykke.

SNU ARBEIDET OG HEKLE VIDERE NEDOVER

Fest garnet med 1 kjm i den ene siden, hekle 2 lm (= 1. fm).

Videre hekles 14 fm over hver rute, og 1 fm i hver 

sammenhekling mellom hver rute = 150 (180) 210 (225) fm. 

NB! På samme omgang reguleres m-tallet jevnt fordelt til 

150 (180) 208 (224) fm.

Ta sammen med 1 kjm i første fm.

1. omgang: 

Hekle 3 lm (= 1. st), ta et kast på nålen, stikk nålen gjennom 

fm, trekk tråden opp*, gjenta fra *-* i alt 2 ganger. Ta et nytt 

kast på nålen, og trekk gjennom alle løkkene på nålen, 1 lm, 

hopp over 1 fm, *1 boble-m i neste fm, 1 lm, hopp over 1 fm 

*, gjenta fra *- * omgangen. Ta sammen med 1 kjm i første 

boble-m.

2. omgang: 

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

omgangen. Ta sammen med 1 kjm i første fm.

3. omgang: 

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

omgangen. Ta sammen med 1 kjm i første fm. Hekle 1 kjm 

over første fm (dette for at «sømmen» ikke skal bli skjev).

Gjenta 1. – 3. omgang, til arbeidet måler 78 (80) 84 (86) cm, 

eller ønsket lengde.

Slutt med 3. omgang.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene med madrassting.

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

MADRASSTING


