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BOMULL NATURA

VASKEKLUT
& HÅNDKLE
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219-17

DESIGN Kari H. Ødegaard

STØRRELSER
Vaskeklut ca 30 x 30 cm - eller ønsket størrelse
Håndkle ca  44 x 56 cm - eller ønsket størrelse 

GARNFORBRUK
Rød 108 = farge 1 4 nøster 
Hvit 104 = farge 2 2 nøster 

PINNEFORSAG Rundp nr 4 og heklenål 4 mm

STRIKKEFASTHET 22 masker pr 10 cm på pinne 4

Alternativt garn: BOMULL SPORT

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. 
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER Se side 4

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 
uten avtale med House of Yarn AS.

VASKEKLUT & HÅNDKLE

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
BOMULL NATURA 100% ren bomull,
50 gram = ca 100 meter
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DIAGRAM

VASKEKLUT

Legg opp 71 m med farge 1 på rundp nr 4. Strikk mønster fram

og tilbake etter diagrammet til arb måler ca. 26 cm - slutt med 

en hel mønsterrapport. Fell rett av til en pen, jevn kant som ikke 

strammer. 

HÅNDKLE

Legg opp 91 m med farge 1 på rundp nr 4. Strikk mønster fram

og tilbake etter diagrammet til arb måler ca. 46 cm - eller til 

ønsket lengde - slutt med en hel mønsterrapport. Fell rett av til 

en pen, jevn kant som ikke strammer. 

HEKLEKANT OG HEMPE 

Hekle 2 omg fm med farge 1 rundt hele vaskekluten 

og håndkleet - hekle 1 fm i hver m, men med 2 fm i hvert hjørne 

(1. fm på omg hekles som 1 lm og slutt med 1 kjm i 1. fm først 

på omg). Hekle med farge 2, 18 lm til hempe, 1 kjm, 3 lm (= 

1. st), 2 st + 2 lm + 3 st i 1. fm, hopp over 3 fm, hekle x 3 st + 

2 lm + 3 st i neste fm sm, hopp over 3 fm x, gjenta fra x omg 

rundt, hekle 26 fm rundt lm-hempen, slutt med 1 kjm i 1. fm. 

Klipp av garnet og fest tråden godt. Fest alle løse tråder pent 

på vrangen.
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Garn brukt 
i denne oppskriften

BOMULL NATURA er et klassisk bomulls-

garn som er like akt uelt til plagg som 

til interiørstrikk og –hekling. Her er et 

opplagt garnvalg til vaskekluter, gryte-

kluter og håndklær, men også til baby-

tepper, lappetepper og mange andre 

ting til huset og hytta. Bruk det også 

til populære, heklede ami gurumi kosedyr. 

Bomull Natura er flott til alle typer plagg 

og tilbehør samt til lekre sommertopper, 

kjoler, skjørt og gensere og alle plagg 

til barn og baby. 

Tips! Husk at du kan strikke med Bomull 

Natura, Bomull Sport, Bomull-Merino, 

Pure Merino og Superwash Sport etter 

samme oppskrift.

NB! Strikkefastheten som er oppgitt på 

banderolen, er kun veiledende. Husk at 

du alltid skal følge strikkefastheten som 

er oppgitt i oppskriften.

BOMULL
NATURA

100 % ren bomull
Produsert i India

410

22

50 gram =  ca 100 meter

• Maskinvask 40 °C for 
 farget garn
• Maskinvask 60 °C for 
 hvitt garn
• Bruk vaskemiddel for kulørt- 
 eller hvitvask
• Må ikke klorblekes
• Unngå skyllemiddel 
• Tørkes flatt

KULØRT

40°C

HVITT

60°C

Vanlige forkortelser
• m=maske • omg=omgang

• kantm=kantmaske
• arb= arbei det • beg=begynn

• sm=sammen • g=gram
• lm= luftmas ke(r}

• lm-bue=luftmaskebue(r)
• kjm=kjedemaske(r) 

• fm=fastmaske(r) 
• hst = halvstav(er) 

• st=stav (er)
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FORHANDLERINFORMASJON

House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn, 
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.

houseofyarn.no
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dustorealpakka.no dalegarn.no gjestal.noknitathome.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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