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DESIGN 

Dale Garn

GARN

NATURAL LANOLIN WOOL 100 % ren ny ull,

50 gram = ca 100 meter

STØRRELSER 

S (M) L

PLAGGETS MÅL

Passer hodevidde ca 46 (50) 54 cm

GARNFORBRUK

Farge 1 1 nøste alle størrelser

Farge 2 1 nøste alle størrelser

Farge 3 1 nøste alle størrelser

FARGER

Farge 1 Jeansblå 1435

Farge 2 Klarrød 1407

Farge 3 Natur 1401

PINNEFORSLAG 

Heklenål nr 5,5

HEKLEFASTHET 

13,5 fm med dobbelt garn og heklenål nr 5,5 = 10 cm

Sjekk heklefastheten ved å hekle en prøvelapp. Tell antall

m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere

heklenål. Har du færre m, skift til tynnere heklenål.

FORKORTELSER

lm = luftmaske, kjm = kjedemaske, fm = fastmaske

Hele pannebåndet hekles i dobbelt garn. Ta 1 tråd innenfra

og 1 tråd utenfra nøstet.

1. fm = 1 lm

NB! Når det skiftes farge, stikk nålen inn i 1. lm, skift farge,

ta en løkke på nålen og trekk gjennom m.

Legg opp 62 (68) 74 lm med farge 2 og heklenål nr 5,5, 

Ta sammen til en ring med 1 kjm i 1. lm.

1. omgang: Hekle 1 fm i hver lm = 62 (68) 74 fm. Ta sammen 

med 1 kjm i 1. lm.

2. og 3. omgang: Hekle 1 fm i hver fm = 62 (68) 74 fm.

Ta sammen med 1 kjm i 1. lm.

4. omgang: Hekle 1 fm i hver fm. Ta sammen med 1 kjm i 1. lm.

Skift til farge 3.

5. omgang: Hekles som 3. omgang.

6. omgang: Hekle 1 fm i hver fm. Ta sammen med 1 kjm i 1. lm.

Skift til farge 1.

7. – 15. omgang: Hekles som 5. omgang.

Klipp av garnet og fest tråden godt.

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


