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HEKLET SJAL MED SKJELLMØNSTER

Elise (55 % Bomull, 45 % Akryl. Nøste ca. 50/100 g = 170/330 m)
Ca. 4 stgr x 8 rader med stgr med heklenål 4 = 10 x 10 cm
Garngruppe 3 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
Se skisse
Fg 1: Ca. 200 g (fg 69014, print blå)
Fg 2: Ca. 100 g (fg 69211, dus rosa)
Fg 3: Ca. 100 g (fg 69213, rødfiolett)
4 mm
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• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder
den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.

FORKORTELSER

arb=arbeidet, lm=luftmaske, lmb=luftmaskebue, st=stav, stgr=stavgruppe, dst=dobbel stav

FORKLARINGER

Luftmaske (lm): Lag en løkke på tråden, stikk nålen inn i løkken, *kast på nålen, dra garnet gjennom løkken*, gjenta
*-* til ønsket antall lm.
Stav (st): Lag et kast på nålen, stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, dra det gjennom m, (kast på nålen, dra det
gjennom 2 m) 2 ggr.
Stavgruppe (stgr): Hekle 2 st, 2 lm, 2 st rundt lmb midt på stgr på forrige rad.
Dobbelstav (dst): Lag 2 kast på nålen, stikk nålen inn i lm, 1 kast på nålen og dra det tilbake gjennom lm, 1 kast og
dra det gjennom 2 m på nålen, 1 kast og dra det gjennom 2 m på nålen, 1 kast og dra det gjennom de 2 siste m på nålen.
Luftmaskbue (lmb): bue av x-antall lm.

DEL 1

Bakstykket: Begynn lengst ned.
1. rad: Lag en løkke på nålen med fg 1 og hekle 4 lm.
2. rad: Hopp over 3 lm (= 1. st), hekle 1 st, 2 lm, 2 st i neste m.
3. rad: 6 lm, hopp over 2 st til lmb, hekle 2 st, 2 lm, 2 st rundt lmb (= 1 stgr), 2 lm, 1 dst i den øverste lm fra forrige rad.
4. rad: 4 lm (= 1. st), 1 st, 2 lm, 2 st i dst fra forringe rad (= 1. stgr), hekle 1 stgr i neste lmb, hekle 1 stgr i siste lmb
(= 3 stgr).
5. rad: 6 lm, 1 stgr midt på hver stgr på forrige rad, 2 lm, 1 dst i den øverste lm fra forrige rad
6. rad: 4 lm (= 1. st), 1 st, 2 lm, 2 st i dst fra forringe rad, 1 stgr midt på hver stgr ut raden (= 5 stgr).
7. rad osv: Gjenta 5. og 6. rad, annenhver rad øker med 2 stgr. Hekle til det er 47 stgr på raden og arb måler ca. 55 cm
fra spissen.
På neste rad hekles 6 lm, 23 stgr frem til midten av sjalet, 1 dst i neste stgr, snu.
Nå deles arb i to deler og hver del hekles ferdig for seg.

DEL 2

Høyre side: Fortsett med fg 1 fra midten.
1. rad: 4 lm, 2 st i første stgr, 1 stgr i hver stgr ut raden (= 23 stgr).
2. rad: 6 lm, 23 stgr, 1 dst i den andre st i stgr på forrige rad.
3. rad osv: Gjenta 1. og 2. rad ytterl 3 ggr. Siste rad avsluttes mot midten på sjalet.
Bytt til fg 2 og hekle fra midten:
1. rad: 3 lm, 23 stgr, 2 dst i de 6 lm fra forrige rad.
2. rad: 4 lm, 1 stgr i hver stgr ut raden, 1 st i den øverste av de 3 lm fra forrige rad.
3. rad: 3 lm, 1 stgr i hver stgr ut raden, 1 dst i den andre st fra forrige rad.
4. rad: 4 lm, 2 st rundt første stgr, 1 stgr i hver stgr ut raden, 1 st i de 3 lm.
5. rad osv: Gjenta 3. og 4. rad. Ytterkanten på arb vil minske og innerkanten mot midten av arb blir rett, se skissen.
Fortsett å hekle til det er 1 stgr igjen på raden (= 3 lm, 1 stgr, 1 dst i andre st fra forrige rad).
På neste rad hekles 4 lm, 2 st om lmb i stgr, 1 st i den andre st fra forrige rad. Klipp av garnet.

DEL 3

Venstre side: Begynn fra ytterkanten med fg 1 og hekle 6 lm i første st, 1 stgr i hver stgr frem til stgr før midten
(= 23 stgr), 1 dst i neste stgr, snu.
1. rad: 4 lm, 2 st i første stgr, 1 stgr i hver stgr ut raden.
2. rad: 6 lm, 23 stgr, 1 dst i den andre st.
3. rad osv: Gjenta 1. og 2. rad ytterl 3 ggr. Avslutt mot midten på sjalet.
Bytt til fg 3 og hekle fra midten:
1. rad: 3 lm, 23 stgr, 2 dst i de 6 lm fra forrige rad.
2. rad: 4 lm, 1 stgr i hver stgr ut raden, 1 st i den øverste av de 3 lm fra forrige rad.
3. rad: 3 lm, 1 stgr i hver stgr ut raden, 1 dst i den andre st fra forrige rad.
4. rad: 4 lm, 2 st rundt første stgr, 1 stgr i hver stgr ut raden, 1 st i de 3 lm.
5. rad osv: Gjenta 3. og 4. rad. Ytterkanten på arb vil minske og innerkanten mot midten på arb blir rett, se skissen.
Fortsett å hekle til det er 1 stgr igjen på raden (= 3 lm, 1 stgr, 1 dst i andre st fra forrige rad). På neste rad hekles 4 lm,
2 st om lmb i stgr, 1 st i den andre st fra forrige rad. Klipp av garnet.
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Kanten hekles rundt hele sjalets ytterkant og innerkant, en hel omgang.
Begynn på venstre side mellom del 1 og 3, se skisse med fg 1 og hekle 2 st rundt hver st og 4 st rundt hver lmb langs
kanten ned til sjalets spiss. Hekle 3 st rundt spissen og fortsett med 2 st rundt st, 4 st rundt lmb langs høyre kant frem
til fg-byttet ved del 2.
Bytt til fg 2 og hekle 3 st rundt hver lmb langs kanten frem til spissen på del 2, hekle 4 st rundt spissens 2 st og fortsett
på innsiden av sjalet med 2 st rundt st, 3 st rundt lmb frem til fg-byttet.
Bytt til fg 1 og hekle 3 st, 4 st rundt annenhver lmb frem til nest siste lmb ved midten på sjalet, hekle 2 st i neste lmb,
hekle de 3 neste st sm (= 1 st rundt samme lmb uten å dra gjennom de siste 2 m, 1 st i midten uten å dra gjennom de
to siste m og en st i neste lmb, dra det siste kastet gjennom alle 3 st), fortsett med 2 st i samme lmb som den siste st,
4 st, 3 st i annenhver lmb til fg-byttet på del 3.
Bytt til fg 3 og hekle 3 st, 2 st rundt annenhver lmb frem til spissen, hekle 4 st rundt spissen på del 3 og fortsett med
3 st rundt hver lmb langs ytterkanten av del 3 ned til fg 1. Klipp av garnet og fest løse tråder.
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