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HEKLET HÅNDVESKE

Soft Cotton (100 % Bomull. Ca. 50 g = 80 m)
Ca. 14 fm og 18 rader med heklenål 3 mm = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
Bredde: Ca. 30 cm. Høyde: Ca. 33 cm
Fg 1: Ca. 200 g (fg 8882, blå print / 8878, grønn-lilla print)
Fg 1: Ca. 50 g (fg 8884, grå)
Fg 2: Ca. 25 g (fg 8887, rosa)
Fg 3: Ca. 25 g (fg 8885, turkis)
Fg 4: Ca. 25 g (fg 8888, gul)
Fg 5: Ca. 25 g (fg 8886, lilla)
3 mm
Håndtak med ringer, ca. 76 cm
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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, fg=farge, fm=fastmaske, ggr=ganger, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, m=maske, mb=maskebue, omg=omgang,
sm=sammen

FORKLARINGER

Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen og dra det gjennom m (= 2 m på nålen), kast og dra det
gjennom begge m (= 1 m på nålen).
Luftmaske (lm): Begynn med å lage en løkke på heklenålen. Lag et kast på nålen og dra det gjennom løkken (= 1 m på
nålen), *kast på nålen og dra det gjennom m*, gjenta *-* til du har ønsket antall lm.
For stripeeffekt: Hekle fm med nedtak i bakre mb.
Tips: For at vesken skal bli mer stødig, kan du her og der gjøre nedtaket gjennom bakre mb + tråden bak.

HÅNDVESKE (A)

Hekle 100 lm og sett sm til en ring med 1 kjm.
1. omg: Hekle 1 lm, deretter 1 fm i hver lm, avslutt med 1 kjm i 1. fm.
2. omg: Hekle 1 lm, deretter 1 fm i bakre mb i hver fm, 1 kjm i 1. fm.
Gjenta 2. omg til arb måler ca. 35 cm.

HÅNDVESKE (B)

Med fg 1: Hekle 100 lm og sett sm til en ring med 1 kjm.
1. omg: Hekle 1 lm, deretter 1 fm i hver lm, avslutt med 1 kjm i 1. fm.
Hekle deretter striper. Hver stripe består av 5 omg med start på 2. omg og med denne rekkefølgen på fargene: (fg 1, fg
2, fg 3, fg 4, fg 5) 2 ggr.
2. omg: Hekle 1 lm, deretter 1 fm i bakre mb i hver fm, 1 kjm i 1. fm.

SIDER (A & B)

Hekle 7 lm med fg 1.
1. rad: Begynn i 2. lm fra nålen. Hekle frem og tilbake med 1 fm i hver lm (= 6 fm).
2. rad: Snu med 1 lm og hekle 1 fm i bakre mb i hver fm (= 6 fm).
Gjenta 2. rad til remsen måler ca. 33-34 cm.
Hekle en remse til.

MONTERING

Sy sm bunnen på innsiden og pass på at starten på omg på selve vesken kommer i den ene siden (da blir den skjult av
remsen i siden). Fest remsene i sidene på vesken, kant i kant nede (du har da noen cm øverst til å feste håndtakene i).
Brett remsene rundt ringene på håndtaket og fest dem godt på innsiden. Brett opp hjørnene i bunnen utenpå remsene
og sy fast.
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