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Dale Garn - en del av

DG 456-04
NONNA KJOLE

DESIGN
Brit Frafjord Ørstavik
GARN
LILLE LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull,
50 gram = ca 142 meter
STØRRELSER
XS (S) M (L) XL (XXL)
NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Overvidde under bysten ca 52 (63) 73 (83) 94 (105) cm
Hel lengde under bysten ca 63 cm, likt alle størrelser
GARNFORBRUK
Farge 1 5 (6) 6 (7) 7 (8) nøster
Farge 2 1 nøste alle størrelser
Farge 3 1 nøste alle størrelser
Farge 4 1 nøste alle størrelser
Farge 5 1 nøste alle størrelser
Farge 6 1 nøste alle størrelser
FARGER
Farge 1 Ubleket hvit 0020
Farge 2 Gul 8162
Farge 3 Oransje 8165
Farge 4 Rød 4018
Farge 5 Isblå 8160
Farge 6 Svart 8107
HEKLENÅLFORSLAG
Heklenål nr 3,5
HEKLEFASTHET
1 rute heklet på p nr 3,5 måler ca 9 x 9 cm
21 st med heklenål nr 3,5 = 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,
kjm = kjedemaske

Rute A: Farge 2, farge 3, farge 4, farge 5, farge 6, farge 1.
Hekle 1 (1) 2 (2) 2 (2) slike ruter.
Rute B: Farge 2, farge 5, farge 6, farge 4, farge 3, farge 1.
Hekle 1 (1) 2 (2) 2 (2) slike ruter.
Rute C: Farge 2, farge 6, farge 5, farge 3, farge 4, farge 1.
Hekle 1 (1) 2 (2) 2 (2) slike ruter.
Rute D: Farge 2, farge 5, farge 3, farge 6, farge 4, farge 1.
Hekle 1 (1) 2 (2) 2 (2) slike ruter.
Rute E: Farge 2, farge 6, farge 3, farge 4, farge 5, farge 1.
Hekle 1 (1) 2 (2) 2 (2) slike ruter.
Rute F: Farge 3, farge 4, farge 2, farge 6, farge 5, farge 1.
Hekle 1 (2) 2 (2) 2 (2) slike ruter.
Rute G: Farge 3, farge 2, farge 5, farge 6, farge 4, farge 1.
Hekle 1 (2) 2 (2) 2 (2) slike ruter.
Rute H: Farge 3, farge 6, farge 4, farge 2, farge 5, farge 1.
Hekle 1 (2) 2 (2) 2 (2) slike ruter.
Rute I: Farge 3, farge 5, farge 6, farge 4, farge 2, farge 1.
Hekle 1 (2) 2 (2) 2 (2) slike ruter.
Rute J: Farge 3, farge 2, farge 6, farge 5, farge 4, farge 1.
Hekle 1 (2) 2 (2) 2 (2) slike ruter.
Rute K: Farge 4, farge 3, farge 6, farge 2, farge 5, farge 1.
Hekle 2 (2) 2 (2) 2 (3) slike ruter.
Rute L: Farge 4, farge 2, farge 3, farge 5, farge 6, farge 1.
Hekle 2 (2) 2 (2) 2 (3) slike ruter.
Rute M: Farge 4, farge 6, farge 5, farge 3, farge 2, farge 1.
Hekle 2 (2) 2 (2) 2 (3) slike ruter.
Rute N: Farge 4, farge 5, farge 2, farge 6, farge 3, farge 1.
Hekle 2 (2) 2 (2) 2 (3) slike ruter.
Rute O: Farge 4, farge 3, farge 5, farge 2, farge 6, farge 1.
Hekle 2 (2) 2 (2) 2 (3) slike ruter.
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Rute P: Farge 5, farge 2, farge 3, farge 4, farge 6, farge 1.
Hekle 2 (2) 2 (2) 3 (3) slike ruter.
Rute Q: Farge 5, farge 3, farge 6, farge 2, farge 4, farge 1.
Hekle 2 (2) 2 (2) 3 (3) slike ruter.
Rute R: Farge 5, farge 4, farge 2, farge 6, farge 3, farge 1.
Hekle 2 (2) 2 (2) 3 (3) slike ruter.
Rute S: Farge 5, farge 6, farge 4, farge 3, farge 2, farge 1.
Hekle 2 (2) 2 (2) 3 (3) slike ruter.
Rute T: Farge 5, farge 3, farge 4, farge 6, farge 2, farge 1.
Hekle 2 (2) 2 (2) 3 (3) slike ruter.
Rute U: Farge 6, farge 4, farge 2, farge 3, farge 5, farge 1.
Hekle 2 (2) 2 (3) 3 (3) slike ruter.
Rute V: Farge 6, farge 3, farge 5, farge 2, farge 4, farge 1.
Hekle 2 (2) 2 (3) 3 (3) slike ruter.
Rute W: Farge 6, farge 5, farge 4, farge 3, farge 2, farge 1.
Hekle 2 (2) 2 (3) 3 (3) slike ruter.
Rute X: Farge 6, farge 2, farge 3, farge 5, farge 4, farge 1.
Hekle 2 (2) 2 (3) 3 (3) slike ruter.
Rute Y: Farge 6, farge 4, farge 2, farge 5, farge 3, farge 1.
Hekle 2 (2) 2 (3) 3 (3) slike ruter.
RUTE
NB! Hver gang det skiftes farge, stopp før siste
gjennomtrekking, og skift farge.
Legg opp med heklenål nr 3,5, og hekle 12 st slik:
1. omgang: Surr tråden rundt venstre pekefinger 2 ganger,
stikk nålen inn i ringen, og hekle 1 kjm. Hekle 3 lm (= 1. st),
videre hekles 11 st i ringen = 12 st. Skift farge. Ta sammen
med 1 kjm i første st. Trekk i oppleggstråden for å stramme
hullet.
2. omgang: Hekle 3 lm (= 1. st), hekle 1 st til i samme st.
Videre hekles 2 st i hver st = 24 st. Skift farge. Ta sammen
med 1 kjm i første st.
3. omgang: Hekle 3 lm (= 1. st), hekle 1 st til i samme st, 1 lm,
hopp over 1 st, *2 st i neste st, 1 lm, hopp over 1 st*. Gjenta
fra *-* ut omgangen = 36 lm/st. Skift farge. Ta sammen med
1 kjm i første st.
4. omgang: Hekle 2 lm (= 1. fm), 1 fm i samme st, 1 fm i
neste st, i lm-buen hekle 1 st slik: Ta et kast på nålen, stikk
nålen ned foran arbeidet, og rundt st 2 omganger nedenfor
(2. omgang) (= nedsenket st), hekle st ferdig, *2 fm i neste st,
1 fm i neste st, 1 nedsenket st*, gjenta fra *-* ut omgangen
= 48 fm/st. Skift farge. Ta sammen med 1 kjm i første fm.
5. omgang: Hekle 3 lm (= 1 fm + 1 lm), hopp over 1 fm/st,
1 fm i neste fm/st, 1 lm, hopp over 1 fm/st, 1 fm i neste fm/st,
1 lm, hopp over 1 fm/st, 1 hst i neste fm/st, 1 lm, hopp over
1 fm/st, hekle 1 st + 3 lm + 1 st i neste fm/st, 1 lm, hopp over
1 fm/st, *1 hst i neste fm/st, 1 lm, hopp over 1 fm/st, 1 fm i
neste fm/st, 1 lm, hopp over 1 fm/st, 1 fm i neste fm/st, 1 lm,
hopp over 1 fm/st, 1 fm i neste fm/st, 1 lm, hopp over 1 fm/st,
1 hst i neste fm/st, 1 lm, hopp over 1 fm/st, hekle 1 st
+ 3 lm + 1 st i neste fm/st, 1 lm, hopp over 1 fm/st*, gjenta fra
*-*, slutt med 1 hst i neste fm/st, 1 lm. Skift farge. Ta sammen
med 1 kjm i første fm.
6. omgang: Hekle 3 lm (= 1. st), videre hekle 1 st i hver lm/
fm/hst/st ut omgangen. NB! I hver lm-bue av 3 lm hekles 1 st

+ 3 lm + 1 st. Ta sammen med 1 kjm i første st.
Ruten måler nå ca 9 x 9 cm.
UNDERDEL
Hekle i alt 35 (40) 45 (50) 55 (60) ruter som forklart ovenfor.
Hekle rutene sammen, tilfeldig, med farge 1 slik:
(Se illustrasjon) Fest tråden i hjørnet på rute 1 med 1 kjm,
hekle 2 lm, ta sammen i hjørnet på rute 2, og hekle 1 fm,
2 lm, hopp over 1 lm på rute 1, og hekle 1 fm i neste st, 2 lm,
hopp over 1 lm og 1 st på rute 2, 1 fm i neste st, *2 lm, hopp
over 1 st på rute 1, og hekle 1 fm i neste st, 2 lm, hopp over
1 st på rute 2, 1 fm i neste st*, gjenta fra *-* til det gjenstår
2 st og 2 lm på rute 1. Hekle 2 lm, hopp over 1 st på rute 1,
og hekle 1 fm i neste st, 2 lm, hopp over 1 st og 1 lm på
rute 2, 1 fm i hjørnet, 2 lm, hopp over 1 lm på rute 1, 1 fm i
hjørnet.
NB! På neste sammenhekling blir rute 2, rute 1.

SAMMENHEKLING RUTER

Sy 5 ringer sammen slik:
Ring A skal sys sammen med 6 (7) 8 (9) 10 (11) ruter.
Ring B skal sys sammen med 7 (8) 9 (10) 11 (12) ruter.
Ring C skal sys sammen med 8 (9) 10 (11) 12 (13) ruter.
Ring D skal sys sammen med 9 (10) 11 (12) 13 (14) ruter.
Ring E skal sys sammen med 10 (11) 12 (13) 14 (15) ruter.
Midt foran er midt i en rute når antall ruter er oddetall,
og midt mellom 2 ruter når det er partall.
Når alle rutene er heklet sammen til ringer, hekles det videre
oppover med farge 1 slik:
Begynn med ring A.
1. omgang: Fest tråden midt bak med 1 kjm, hekle 3 lm
(= 1. st), videre hekles 1 st i hver st, og 5 st i lmbuene/sammenheklingen mellom rutene = 120 (140) 160
(180) 200 (220) st. Ta sammen med 1 kjm i 1. st.
2. omgang: Hekle 4 lm (= 1. st + 1 lm), *hopp over 1 st, 1 st i
neste st, 1 lm*, gjenta fra *-* ut omgangen, Ta sammen med
1 kjm i 1. st.
3. omgang: Hekle 3 lm (= 1. st), videre 1 st i hver st/lm.
Ta sammen med 1 kjm i 1. st. Klipp av garnet.
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Snu arbeidet, og hekle videre nedover med farge 1 slik:
1. omgang: Fest tråden midt bak med 1 kjm, hekle 3 lm
(= 1. st), videre hekles 1 st i hver st, og 5 st i lmbuene/sammenheklingen mellom rutene = 120 (140) 160
(180) 200 (220) st. Ta sammen med 1 kjm i 1. st.
2. omgang: Hekle 4 lm (= 1. st + 1 lm), *hopp over 1 st, 1 st i
neste st, 1 lm*, gjenta fra *-* ut omgangen. Ta sammen med
1 kjm i 1. st.
3. omgang: Hekle 3 lm (= 1. st), videre 1 st i hver st. Samtidig
økes 20 st jevnt fordelt ved å hekle 2 st i 1 st = 140 (160) 180
(200) 220 (240) st. Ta sammen med 1 kjm i 1. st. Klipp av
garnet.
Sy denne delen til ring B.
Videre hekles 3 omganger nedover med farge 1 som forklart
= 160 (180) 200 (220) 240 (260) st.
Sy denne delen til ring C.
Videre hekles 3 omganger nedover med farge 1 som forklart
= 180 (200) 220 (240) 260 (280) st.
Sy denne delen til ring D.
Videre hekles 3 omganger nedover med farge 1 som forklart
= 200 (220) 240 (260) 280 (300) st.
Sy denne delen til ring E.
Videre hekles 3 omganger nedover med farge 1 slik:
1. omgang: Fest tråden midt bak med 1 kjm, hekle 3 lm
(= 1. st), videre hekles 1 st i hver st, og 5 st i lmbuene/sammenheklingen mellom rutene. Ta sammen med
1 kjm i 1. st.
2. omgang: Hekle 4 lm (= 1. st + 1 lm), *hopp over 1 st, 1 st i
neste st, 1 lm*, gjenta fra *-* ut omgangen. Ta
sammen med 1 kjm i 1. st.
3. omgang: Hekle 3 lm, videre 2 st i sammen st, hopp over
2 st, 1 fm i neste st, * hekle 3 lm, videre 2 st i samme st
som fm, hopp over 2 st, 1 fm i neste st*, gjenta fra *-* ut
omgangen. Klipp av garnet.
NB! Reguler m-tallet ved å hoppe over 3 st i alt 2 (1) 0
(2) 2 (0) ganger.

HØYRE BH-SKÅL
Legg opp 34 (38) 42 (46) 50 (54) lm med farge 1 og heklenål
nr 3,5, snu og hekle 1 st i 4. lm fra nålen. Videre hekles 1 st
i hver lm ut raden = 31 (35) 39 (43) 47 (51) st. Sett et merke
rundt den midterste st (= merke-st). Snu.
1. rad: Hekle 3 lm (= 1. st), videre 1 st i hver st fram til 1 st før
merke-st, hekle 3 st sammen, hekle st ut raden
= 29 (33) 37 (41) 45 (49) st. Snu.
2. rad: Hekle 3 lm (= 1. st), videre 1 st i hver st fram til 1 st før
merke-st, hekle 3 st sammen, hekle st ut raden
= 27 (31) 35 (39) 43 (47) st. Snu.
Gjenta rad 2, til det gjenstår 3 st.
Hekle snor slik:
1. rad: 2 lm (= 1. fm), 1 fm i hver av de 2 neste st. Snu.
2. rad: 2 lm (= 1. fm), 1 fm i hver av de 2 neste fm. Snu.
Gjenta 2. rad til arbeidet fra toppen av bh`en måler ca 60 cm.
Klipp av garnet.
KANT RUNDT BH-SKÅLEN
Fest garnet nederst på venstre side av bh-skålen, på rad 1.
Hekle 3 lm, videre 2 st i samme st/rad, hopp over 1 rad, 1 fm
rundt neste rad, *3 lm, 2 st i samme st som fm, hopp over
1 rad, 1 fm i neste rad*, gjenta fra *-* til toppen av bh-skålen.
Klipp av garnet.
Fest garnet i toppen av bh-skålen i høyre side, på siste rad.
Hekle kant på samme måte.
VENSTRE BH-SKÅL
Legg opp og hekle som høyre bh-skål.
MONTERING
Sett høyre og venstre bh-skål til underdelen med nåler.
Plasser delene som det passer best.
Sy til med madrassting.

MADRASSTING

Sammenhekling av 3 st: Hekle 1 st, men vent med siste
gjennomtrekning, hekle 1 st i neste st, hekle 1 st i neste st,
ved siste gjennomtrekning trekkes tråden igjennom alle
4 løkkene på nålen.

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