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DESIGN 

Iselin Hafseld

GARN

MERINO 22 100 % ekstra fin merinoull, 

50 gram = ca 125 meter

STØRRELSER

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

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 82 (87) 98 (104) 115 (125) 131 cm 

Hel lengde ca 52 (54) 56 (58) 60 (62) 64 cm 

Ermelengde ca 16 cm (eller ønsket lengde)

GARNFORBRUK 

11 (12) 13 (14) 15 (17) 18 nøster

FARGE 

Pudderrosa 2033

HEKLENÅLFORSLAG

Nr 4

HEKLEFASTHET 

22 fm og mønster med heklenål nr 4 = 10 cm

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, fm = fastmaske, st = stav, hst = halvstav, 

dbst = dobbelstav

MØNSTER A 

1. rad: (= vrangen) Hekle 1 lm, 1 fm i 2. lm fra nålen, hopp 

over 2 lm, 5 st i neste lm, hopp over 2 lm, *1 fm i neste lm, 

hopp over 2 lm, 5 st i neste lm, hopp over 2 lm*, gjenta fra 

*-*. Slutt med 1 fm i siste lm. 

2. rad: Hekle 3 lm, 2 st i sammen fm, hopp over 2 st, 1 fm i 

3. st, *hopp over 2 st, 5 st i fm, hopp over 2 st,1 fm i 3. st*, 

gjenta fra *-*, slutt med, hopp over 2 st, 3 st i siste fm. Snu. 

3. rad: Hekle 1 lm, 1 fm i sammen st, hopp over 2 st, 5 st i fm, 

*hopp over 2 st, 1 fm i 3. st, hopp over 2 st, 5 st i fm*, gjenta 

fra *-*. slutt med hopp over 2 st, 1 fm i siste st. Snu. 

Gjenta 2. og 3. rad.
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MØNSTER B 

1. rad: (= retten) Hekle 3 lm (= 1. st), deretter 1 st i hver st/fm 

ut raden. Snu. 

2. rad: Hekle 3 lm, deretter 1 st i hver st ut raden. Snu. 

3. rad: Hekle som 2. rad. 

4. rad: Hekle 3 lm (= 1. hst og 1 lm), hopp over 1 st, *1 hst i 

neste st, 1 lm, hopp over 1 st*, gjenta fra *-* ut raden. Slutt 

med 1 hst i siste st. Snu. 

5. rad: Hekle 2 lm (= 1. hst), 1 hst i neste lm, *1 lm, hopp over 

1 hst, 1 hst i neste lm*, gjenta fra *-*, slutt med 

1 hst i siste hst. Snu. 

6. rad: Hekle 2 lm (= 1. fm), hopp over 1 hst, *2 fm i neste lm, 

hopp over 1 hst*, gjenta fra *-* ut raden. Slutt med 1 fm i hver 

av de 2 siste hst. Snu. 

7. rad: Hekle 2 lm (= 1. fm), 1 fm i hver fm ut raden. Snu. 

8. rad: Hekle 4 lm (= 1. st og 1 lm), *hopp over 1 fm, 1 st i 

neste fm, 1 lm*, gjenta fra *-* ut raden, slutt med 1 st i siste 

fm. Snu. 

9. rad: Hekle 2 lm (= 1. fm), 2 fm i neste lm, *hopp over 1 st, 

2 fm i lm*, gjenta fra *-* ut raden. Snu. 

10. rad: Hekle 2 lm (= 1. fm), 1 fm i hver fm ut raden. Snu. 

11. rad: Hekle som 10. rad. 

12. rad: Hekle som 10. rad. 

BAKSTYKKET 

Legg løst opp 91 (97) 109 (115) 127 (139) 145 lm med heklenål 

nr 4. Hekle 9 rader med mønster A (= 15 (16) 18 (19) 

21 (23) 24 rapporter på raden) fram og tilbake. 

Følg tekstforklaring, eller hekle etter diagram. 

Hekle mønster B. Følg tekstforklaring, eller hekle etter 

diagram. 

Videre hekles mønster A, deretter gjentas mønster B resten 

av arbeidet. 

Når arbeidet måler ca 36 (37) 38 (39) 40 (41) 42 cm, felles det 

til ermehull fra retten slik: Hekle kjm over de 6 første 

st/ fm/lm, hekle videre til det gjenstår 5 st/fm/lm. Snu, og 

hekle raden ut = 81 (87) 99 (105) 117 (129) 135 m. 

Fortsett å felle på hver rad fra retten slik: Hekle kjm over de 

2 første st/fm/lm, hekle videre til det gjenstår 1 m. Snu, og 

hekle raden ut. Gjenta fellingene i alt 4 (5) 5 (5) 6 (6) 7 ganger 

= 73 (77) 89 (95) 105 (117) 121 st/fm/lm. 

Hekle til arbeidet måler ca 52 (54) 56 (58) 60 (62) 64 cm. 

Avslutt med 1 rad fm. Klipp av garnet. 

FORSTYKKET 

Legg opp og hekle som bakstykket til arbeidet måler ca 

44 (46) 48 (50) 52 (54) 56 cm. 

Sett et merke på hver side av de 17 (19) 21 (23) 23 (25) 25 

midterste st/fm/lm = hals, og hekle hver del ferdig for seg. 

Venstre del 

= 28 (29) 34 (36) 41 (46) 48 st/fm/lm. 

Begynn fra retten, og hekle til det gjenstår 1 st/fm/lm mot 

halsen. Snu, hekle 2 kjm, og hekle raden ut. Gjenta fellingene 

i alt 10 ganger = 18 (19) 24 (26) 31 (36) 38 st/fm/lm til skulder. 

Hekle til arbeidet måler ca 52 (54) 56 (58) 60 (62) 64 cm. 

Avslutt med 1 rad fm. Klipp av garnet. 

Høyre del 

= 28 (29) 34 (36) 41 (46) 48 st/fm/lm. 

Begynn fra retten. Hopp over 1 st/fm/lm ved halsen, og 

hekle raden ut. Snu, hekle 2 kjm, og hekle raden ut. Gjenta 

fellingene i alt 10 ganger = 18 (19) 24 (26) 31 (36) 38 st/fm/lm 

til skulder. 

Hekle til arbeidet måler 52 (54) 56 (58) 60 (62) 64 cm. 

Avslutt med 1 rad fm. Klipp av garnet. 

ERMENE 

Legg løst opp 65 (69) 73 (79) 85 (85) 91 lm med heklenål nr 

4. Hekle fram og tilbake slik: Hekle 3 lm, deretter 1 st i 4. lm 

fra nålen, videre hekles 2 rader med 1 st i hver lm ut raden. 

Hekle 1 rad fm, samtidig som det økes 32 (34) 36 (36) 

30 (36) 30 m ved å hekle 2 fm i 1 st jevnt fordelt = 97 (103) 

109 (115) 115 (121) 121 fm. 

Videre hekles 9 rader med mønster A (= 16 (17) 18 (19) 

19 (20) 20 rapporter på raden).

Hekle videre med mønster B resten av arbeidet. 

Når ermet måler ca 16 cm, felles 5 m av i hver side slik: 

Hekle kjm over de første 6 m, hekle videre til det gjenstår 

5 st/fm/ lm. Snu, og hekle ut raden = 87 (93) 99 (105) 105 

(111) 111 st/ fm/lm. 
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Fortsett å felle til ermetopp på hver rad fra retten på samme 

måte 6,5,5,5,4 st/fm/lm = 37 (43) 49 (55) 55 (61) 61 st/fm/lm. 

Avslutt med 1 rad fm. Klipp av garnet. 

MONTERING 

Sy eller hekle sammen side- og skuldersømmene, og midt 

under ermene. Tråkle i en tråd øverst på ermetoppen. Trekk 

sammen den ekstra vidden slik at ermet får riktig vidde i 

forhold til ermehullet. Sy eller hekle i ermene. Pass på at 

midten av ermet møter skuldersømmen. 

HALSKANT 

Hekle 1 omgang fm rundt halsen med heklenål nr 4. Begynn 

ved den ene skuldersømmen, m-tallet må være delelig med 

6+1. NB! Pass på at det er like mange m på hver side foran, 

og at det blir en fin og jevn kant. Spesielt der hvor det er st 

må det reguleres noe for å få en fin bue. 

Videre hekles det 2 omganger fm til. Hekle 1 lm, 1 fm i første 

fm, *hopp over 2 fm, 5 st i neste fm, hopp over 2 fm, 1 fm*. 

Gjenta fra *-* rundt halsen. 

KANT NEDERST PÅ BOLEN 

Hekle en kant nederst på bolen med heklenål nr 4 slik: 

Fest garnet midt i en st-gruppe, og *hekle 1 fm, hopp over 

2 lm, 5 st i neste lm, hopp over 2 lm*, gjenta fra *-* ut 

omgangen. Ta sammen med 1 kjm i første fm.


