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DESIGN 

Brit Frafjord Ørstavik

GARN

MERINO 22 100 % ekstra fin merinoull,

50 gram = ca 125 meter

Alternativt garn: NATURAL LANOLIN WOOL, LERKE

MÅL 

Ca 5,5 cm i diameter

GARNFORBRUK

Farge 1 1 nøste

Farge 2 1 nøste

Farge 3 1 nøste

FARGER

Farge 1 Rød 2023

Farge 2 Marine 2026

Farge 3 Hvit 2004

PINNEFORSLAG 

Heklenål nr 3,5

TILBEHØR 

Sikkerhetsnål

FORKORTELSER 

lm = luftmaske, kjm = kjedemaske, fm = fastmaske, st = stav

1. fm = 1 lm.

Popcornmaske: *Ta et kast på nålen, stikk nålen gjennom m 

på omgangen og trekk den opp (ca 1 cm)*, hekle fra *-* til 

det er 7 løkker på nålen, ta et kast på nålen og trekk gjennom 

alle 7 løkkene, ta et kast på nålen og trekk gjennom m på 

nålen.

ROSETT

Legg opp 4 lm med farge 2 og heklenål nr 3,5, ta sammen til 

en ring med 1 kjm.

1. omgang: Hekle 8 fm i ringen, ta sammen med 1 kjm i 

første lm.

2. omgang: Hekle 3 lm (= 1 st), hekle 1 popcornmaske i 3. lm 

fra nålen, 1 lm, *1 popcornmaske i neste fm, 1 lm*, gjenta fra 

*-*.

Ta sammen med 1 kjm i 3. lm = 8 popcornmasker.

3. omgang: Hekle kjm fram til neste lm-bue av 1 lm. Skift til 

farge 3 garn. Hekle 3 lm, hekle 2 popcornmasker i hver lm-

bue, hekle 1 lm mellom hver popcornmaske 

= 16 popcornmasker.

4. omgang: Hekle kjm fram til neste lm-bue av 1 lm. Skift til 

farge 1. Hekle 3 lm, hekle 2 popcornmasker i hver lmbue, her 

skal du ikke hekle lm mellom popcornmaskene 

= 32 popcornmasker.

Klipp av garnet.

SPIRAL

Farge 1: Legg opp 40 lm, snu og hekle 2 m i hver lm. 

Klipp av garnet.

Farge 3: Legg opp 35 lm, snu og hekle 2 m i hver lm. 

Klipp av garnet.

Farge 2: Legg opp 30 lm, snu og hekle 2 m i hver lm. 

Klipp av garn et.

MONTERING

Fest alle trådene. Sy spiralene til rosetten. Fest rosetten på 

plagget med en sikkerhetsnål.

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


