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HEKLET DAMETOPP

STØRRELSESGUIDE

Järbo Garn størrelsesguide: Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter kan variere, avhengig av typen plagg og
fasong. For å finne din størrelse, anbefaler vi at du først tar alle mål direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv hvor
mye bevegelsesvidde du vil ha.

GARNKVALITET (A)
GARNKVALITET (B)
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GARNALTERNATIV
STØRRELSER–DAME
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OVERVIDDE
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GARNFORBRUK (B)
HEKLENÅL
IDÈ, DESIGN & TEKST
OVERSETTELSE

GARNOPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se

©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av materiale
Lina (68 % Bomull 32 % lin. Nøste ca. 50 g = 100 m)
og tekster er ikke tillatt uten etter avtale med Järbo Garn AB.
Soft Cotton (100 % Bomull. Nøste ca. 50 g = 80 m)
FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
Ca. 20 m mønster med heklenål nr 4.5–5 = 10 cm
FOTOMODELL Lina Östling, Lisa Yttermyr
Fuga, Lady, Saga, Super Soft Cotton
HÅR & MAKEUP Signe Rolfhamre
TAKK TIL B. Young — Valbo
XS(S)M(L)XL(2XL)
32/34(36/38)40/42(44/46)48/50(52/54)
MED FORBEHOLD OM EVENTUELLE TRYKKFEIL.
SE SISTE VERSJONEN AV DENNE OPPSKRIFTEN PÅ www.jarbo.se
Ca. 89(100)109(119)129(139) cm
Ca. 46(48)50(52)54(56) cm
Ca. 350(400)450(450)500(550) g (fg 16201)
Ca. 450(450)500(550)600(650) g (fg 8802)
Nr 4.5–5
Soolorado/Sanna Mårdh Castman E-POST freelance.designer.sanna@jarbo.se
Karen Marie Vinje

TIPS & RÅD

* For å unngå spørsmål: Les oppskriften nøye før du begynner på arbeidet.
* Merk den størrelsen du hekler med en farget penn, så blir det lettere å følge med i oppskriften.
* Hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se om du holder den
	     angitte heklefastheten. Stemmer ikke heklefastheten, prøv med tykkere/tynnere heklenål.
* Bytt til nytt nøste: Knytt aldri to garnender sammen. Løs i stedet opp de to garnendene som skal sammenføyes, ca.
	     8 cm, legg dem side om side og tvinn garnendene løst sammen og fortsett å hekle. Mange foretrekker å begynne på
	     nytt nøste ved å trekke ut tråden fra midten av nøstet.
FORKORTELSER

arb=arbeid(et), m=maske, lm=luftmaske, dst=dobbel stav, fg=farge, fm=fastmaske, forstk=forstykke, forts=fortsett, st=stav,
ggr=ganger, kjm=kjedemaske, beg=begynn, lmb=luftmaskebue, bakstk=bakstykke, omg=omgang, rest=resten/resterende, sm=sammen

HEKLEFORKLARINGER

Luftmaske (lm): Lag en løkke på garnet (= 1. lm), stikk nålen i løkken *1 kast på nålen, trekk det gjennom løkken*,
gjenta fra *-* til ønsket antall lm. Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i en m på forrige rad/omg, 1 kast på nålen, trekk
det gjennom m (= 2 m på nålen), 1 kast, trekk det gjennom de 2 m. Stav (st): 1 kast på nålen, stikk nålen ned i en m
på forrige rad/omg, 1 kast, trekk det gjennom m (= 3 m på nålen), 1 kast, trekk det gjennom de 2 første m, 1 kast, trekk
det gjennom de siste 2 m. Dobbel stav (dst): 2 kast på nålen, stikk nålen inn i en m fra forrige rad/omg, 1 kast, trekk
det gjennom m (= 4 m på nålen), 1 kast, trekk det gjennom de 2 første m, 1 kast, trekk det gjennom neste 2 m, 1 kast,
trekk det gjennom de siste m. Kjedemaske (kjm): Stikk nålen inn i 1. lm, 1 kast på nålen, trekk det gjennom m og m
på nålen.

TOPP
BAKSTYKKE

1. rad: Hekle 91(101)111(121)129(139) lm. Snu.
2. rad: Hekle 5 lm, hopp over 10 lm (= de første 5 lm på denne raden og de siste 5 lm på 1. rad), hekle 1 st + 4 lm + 1 st i neste
lm, 2 lm, hopp over 4 lm, 1 st i neste lm, *2 lm, hopp over 4 lm, 1 st + 4 lm + 1 st i neste lm, 2 lm, hopp over 4 lm, 1 st i neste
lm*. Gjenta *-*, avslutt med 2 lm, hopp over 4 lm, 1 st + 4 lm + 1 st i neste lm, 2 lm, hopp over 4 lm, 1 st i siste lm. Snu.
3. rad: 1 lm, 2 fm om de 2 lm, 5 fm om lmb av 4 lm, 2 fm om 2 lm *2 fm om 2 lm, 5 fm om lmb av 4 lm, 2 fm om 2 lm*.
Gjenta *-*, avslutt med 2 fm om 2 lm, 5 fm om lmb av 4 lm, 2 fm om 2 lm. Snu.
4. rad: 3 lm (= 1 st), hopp over 2 fm, 1 dst i de 5 flg fm, hopp over 2 fm, 1 st i st fra 2. rad, *hopp over 2 fm, 1 dst i de 5 flg fm,
hopp over 2 fm, 1 st i st*. Gjenta *-*, avslutt med hopp over 2 fm, 1 dst i de 5 flg fm, hopp over 2 fm, 1 st i lm i kanten. Snu.
5. rad: *1 lm + 1 fm 6 ggr (= fm før, mellom og etter dst)*. Gjenta *-* ut raden. Siste fm hekles i 3. lm på lm-staven på
foregående rad. Snu.
6. rad: Hekle 5 lm, 1 st + 4 lm + 1 st om den 3. lm fra *-* på foregående rad, 2 lm, 1 st om den 6. lm fra *-* på foregående
rad. *2 lm, 1 st + 4 lm + 1 st om den 3. lm fra foregående radens *-*, 2 lm, 1 st i den 6. lm fra foregående radens *-*,*.
Gjenta *-*, avslutt med 2 lm, 1 st + 4 lm + 1 st i den 3. lm fra … osv., 2 lm, 1 st i den 6. lm fra ... osv. Snu.
7. rad: = 3. rad. Snu.
8. rad: = 4. rad. Snu.
Gjenta 5.-8. rad rest av arb. Når arb måler ca. 24(25)26(27)28(29) cm (pass på at du er på 8. rad, dvs. at det angitte
målet er et ca.-mål), økes 11 lm i slutten av raden. Snu (= 5. rad), hopp over lm nærmest nålen, hekle 1 fm i hver økte
lm (= 10 fm). Forts å hekle ut raden iflg mønsteret. Øk 15 lm i slutten. Snu. Forts med 6. rad. Hekle nå med de økte m i
hver side i mønsteret. Det betyr at det som gjentas mellom *-* økes med 2 ggr. Når bakstk måler ca. 46(48)50(52)54(56)
cm, avsluttes med 8. rad. Klipp av garnet og fest løse tråder.

FORSTYKKE

Hekles som bakstk.

MONTERING

Sy skuldersømmene, men la ca. 24-26 cm midt foran være åpent til halsen. Sy sidesømmene og den korte ermesømmen.
Hekle ev. en rad fm rundt nederkanten på toppen. Ermehullskanter: Hekle ev. en rad fm rundt ermehullene.
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