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DESIGN 

Mari Kalberg Skjæveland 

GARN

LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull, 

50 gram = ca 115 meter

LILLE LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull, 

50 gram = ca 142 meter

STØRRELSE

Ca 17 x 17 cm (ikke medregnet frynser)

GARNFORBRUK

Farge 1 1 nøste

Farge 2 1 nøste

Farge 3 1 nøste

Farge 4 1 nøste

Farge 5 1 nøste

Farge 6 1 nøste

Farge 7 1 nøste

FARGER

Farge 1 LERKE, Svart 8107

Farge 2 LILLE LERKE, Lys lavendel 8159

Farge 3 LILLE LERKE, Isblå 8160

Farge 4 LILLE LERKE, Skarp grønn 8163

Farge 5 LILLE LERKE, Gul 8162

Farge 6 LILLE LERKE, Oransje 8165

Farge 7 LILLE LERKE, Rød 4018

PINNEFORSLAG

Heklenål nr 3 og 3,5

HEKLEFASTHET

20 st med heklenål nr 3,5 og LERKE = 10 cm

Sjekk heklefastheten ved å hekle en prøvelapp. 

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

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

FORKORTELSER

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

For flere Pride-oppskrifter se DG 455 på houseofyarn.no
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NB! Hver gang det skiftes farge, stopp før siste 

gjennomtrekking, og skift farge.

Legg opp med farge 1 og heklenål nr 3,5, og hekle 33 lm.

1. rad: Hekle 1 st i 4. lm fra nålen, videre hekles 1 st i hver lm 

ut raden = 30 st. Snu.

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

= 30 st. Snu.

Gjenta 2. rad til arbeidet måler ca 15 cm. Slutt med en rad fra 

vrangen.

Hekle 2 lm (= 1. fm), hekle 1 fm i hver st ut raden= 30 fm. 

Snu.

Klipp av garnet.

Hekle en rute til på samme måte.

REGNBUE

Legg opp 18 lm med farge 2, og heklenål nr 3.

1. rad: Hekle 1 hst i 3. lm, hekle 1 hst i hver lm = 16 st. Skift til 

farge 3 før siste gjennomtrekking. Snu.

2. rad: Hekle 2 lm (= 1. hst), hekle 1 hst til i samme hst, *1 hst 

i neste hst, 2 hst i neste hst* gjenta fra *-* ut raden= 24 hst. 

Skift til farge 4 før siste gjennomtrekking. Snu. 

3. rad: Hekle 2 lm (= 1. hst), hekle 1 hst i hver hst ut raden

= 24 hst. Skift til farge 5 før siste gjennomtrekking. Snu.

4. rad: Hekle 2 lm (= 1. hst), hekle 1 hst til i samme m, *1 hst 

i hver av de neste 2 hst, 2 hst i neste hst * gjenta fra *-* ut 

raden = 32 hst. Skift til farge 6 før siste gjennomtrekking. Snu.

5. rad: Hekle 2 lm (= 1. hst), hekle 1 hst i hver hst ut raden

= 32 hst. Skift til farge 7 før siste gjennomtrekking. Snu.

6. rad: Hekle 2 lm (= 1. hst), hekle 1 hst til i samme m,*1 hst 

i hver av de neste 3 hst, 2 hst i neste hst * gjenta fra *-* ut 

raden= 40 hst.

Hekle en regnbue til om ønskelig. 

MONTERING

Plasser regnbuen midt foran på den ene ruten, og sy den på. 

Sy eventuelt en regnbue til på den andre ruten. 

Bruk farge 1 og heklenål nr 3,5. Begynn med å legge rutene 

side om side, med retten ut, og hekle sammen slik: *Stikk 

heklenålen gjennom ytterste maskelenken på høyre rute, 

videre gjennom ytterste maskelenke på venstre rute, ta et 

kast på nålen, trekk igjennom, og hekle sammen med 1 fm* 

gjenta fra *-* langs 3 av sidene. 

NB! I hvert hjørne hekles 3 lm.

Bytt til heklenål nr 3, og farge 2. *Snu med 2 lm (= 1. fm), 

hekle 1 omgang fm rundt alle 3 sidene, og rundt åpningen av 

vesken*. NB! I hvert hjørne hekles 5 fm. Gjenta fra *-* 1 gang 

til med farge 3. Klipp av garnet. 

FRYNSER

Bruk 3 tråder farge 5 + 3 tråder farge 6 i hver frynse.

Klipp opp ca 40 cm lange tråder.

Knytt en frynse i hver 2. fm langs bunnen av vesken.

I-CORD/SNOR

Legg opp 3 m med 1 tråd farge 5 + 1 tråd farge 6 på p nr 4, 

og strikk i-cord snor rundt slik: 

Strikk 3 r, *skyv m til høyre på p, stram tråden på baksiden, 

og strikk 3 r*, gjenta fra *-* til arbeidet måler 140 cm, eller 

ønsket lengde. 

Klipp av garnet, og trekk tråden gjennom alle m. Stram til og 

fest tråden.

Tvinn eventuelt en snor i passe lengde.

Sy til i-cord snoren i hver side. 

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

FRYNSER

I-CORD


