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BABYSKO AV BESTEMORRUTER

Nova (100 % bomull. Ca 50 g = 180 m)
1 rute = ca. 5 x 5 cm
Garngruppe 2 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
Ca. 56 cl (foten måler ca. 8 cm)
fg 1: Ca. 8 g (fg 48012, cerise)
fg 2: Ca. 12 g (fg 48013, lys rosa)
fg 3: Ca. 16 g (fg 48003, natur)
fg 4: Ca. 4 g (fg 48028, mørk grønn)
fg 5: Ca. 6 g (fg 48017, lys grønn)
2.5 mm
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• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte
heklefastheten. Stemmer ikke heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere heklenål.
• Se vår hekleskole for mer info om bestemorruter, om usynlig festing av trådene og om magisk ring: www.jarbo.se/blog
• Se gjerne vår film om sammenhekling på: www.youtube.com

FORKORTELSER

arb=arbeid(et), beg=begynn(else), fg=farge, fm=fastmaske, ggr=ganger, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, lmb=luftmaskebue,
3-lmb=bue av 3 lm, m=maske, omg=omgang, sm=sammen, stgr=stavgruppe,

FORKLARINGER

Rutene hekles sammen til slutt i den ytterste omgangen. Oversiden består av 4 ruter og undersiden av 1 hel og en halv rute.
Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, trekk det gjennom m (= 2 løkker på nålen), kast, trekk det
gjennom begge løkkene på nålen.
Stav (st): 1 kast på nålen, stikk nålen ned i en m på forrige rad/omg, 1 kast, trekk det gjennom m (= 3 løkker på nålen),
1 kast, trekk det gjennom de 2 første løkkene, 1 kast, trekk det gjennom de siste 2 løkkene.
Hekle 3 staver sammen (3 st sm): Hekle 1 st i hver av de 3 første st, men vent med det siste gjennomtrekket på alle
st til den siste st er heklet (= 4 løkker på nålen), nå trekkes tråden gjennom alle løkkene på nålen.
Kjedemaske (kjm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, trekk det gjennom m og direkte gjennom m på nålen.

OVERSIDE
RUTE 1

1. omg: Med fg 1: Lag en magisk ring og hekle i den (3 fm, 2 lm) 4 ggr, stram til ringen så du får et lite hull, ca ½ cm.
Klipp av garnet og fest tråden usynlig.
2. omg: Med fg 2: Hekle *(3 st sm, 3 lm, 3 st sm) i 2-lmb (= hjørne), 3 lm*, gjenta *-* 4 ggr. Klipp av garnet og fest usynlig.
3. omg: Med fg 3: Beg i et hjørne og hekle *(3 st, 2 lm, 3 st) om hjørnets 3-lmb, 3 st om neste 3-lmb*, gjenta *-* 4
ggr. Klipp av garnet og fest usynlig.

RUTE 2 OG 3

Hekle 1. og 2. omg som rute 1.
3. omg: Med fg 3: Hekle som 3. omg på rute 1 over en side. I 2. hjørnet beg sammenheklingen ved at du hekler vekselvis
i rute 1 og rute 2/3:
Rute 2/3: 3 st i hjørnets lmb, 1 lm, 		
Rute 1/2: 1 fm i hjørnets lmb, 1 lm,
Rute 2/3: 3 st i samme hjørne-lmb, 		
Rute 1/2: 1 fm mellom stgr,
Rute 2/3: 3 st om neste lmb, 			
Rute 1/2: 1 fm mellom neste stgr,
Rute 2/3: 3 st i hjørnets lmb, 1 lm, 		
Rute 1/2: 1 fm i hjørnets lmb, 1 lm.
Rute 2/3: 3 st i samme hjørne-lmb.
Fortsett med de resterende to sidene som på den første siden.

RUTE 4

Hekle 1. og 2. omg som rute 1.
3. omg: Med fg 3: Hekle som 3. omg på rute 1 over en side. I 2. hjørnet beg sammenheklingen med rute 3 som før.
I neste hjørne hekles slik:
Rute 4: 3 st i hjørnets lmb, 1 lm,
Rute 3: 1 fm i hjørnets lmb, 1 lm,
Rute 1: 1 fm i hjørnets lmb,
Rute 4: 3 st om neste lmb.
Forsett deretter sammenhekling med rute 4 og 1 og hekle siste siden på rute 4. Klipp av garnet og fest usynlig.

UNDERSIDE
RUTE 5

RUTE 6 (½ rute)

Hekle omg 1 med fg 4 og omg 2 med fg 5, som på rute 1.
3. omg: Med fg 3: Hekle sm første siden med rute 1, andre med rute 2 og tredje siden med rute 3. Hekle deretter siste
siden. Klipp av garnet og fest usynlig.

1. omg: Lag en magisk ring og hekle med fg 4: 3 fm, 2 lm, 3 fm. Klipp av garnet, men vent med å stramme til ringen og fest usynlig.
2. omg: Med fg 5, beg i ringen, før de første fm og hekle 3 st sm, 3 lm, (3 st sm, 3 lm, 3 st sm) om neste lmb,3 lm, 3 st
sm etter de siste fm, 4 lm, 1 kjm i ringen, 4 lm. Klipp av garnet og trekk nå ringen sm så den blir passe stram. Fest trådene.
3. omg: Med fg 3, beg i 3-lmb som skal være mot tåen og hekle samtidig sm med rute 4:
Rute 6: 3 st i 3-lmb, 			
Rute 4: 1 fm i 3-lmb
Rute 6: 3 st i samme 3-lmb, 			
Rute 4: 1 fm mellom stgr,
Rute 6: 3 st i neste 4-lmb, 			
Rute 4: 1 fm i hjørnets lmb, 1 lm,
							 Rute 5: 1 fm i hjørnets lmb,
Rute 6: 3 st i samme 4-lmb, 			
Rute 5: 1 fm mellom stgr,
Rute 6: 3 st i den magiske ringen, 		
Rute 5: 1 fm mellom stgr,
Rute 6: 3 st i neste 4-lmb, 			
Rute 5: 1 fm i hjørnets lmb, 1 lm,
							 Rute 4: 1 fm i hjørnets lmb,
Rute 6: 3 st i samme 4-lmb, 			
Rute 4: 1 fm mellom stgr,
Rute 6: 3 st neste 3-lmb.
Klipp av garnet og fest trådene.
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