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TIPS & RÅD

HEKLET TOPP MED FRYNSEKANT

Grand Elise (60 % Bomull, 40 % Akryl. Ca. 100 g = 160 m)
Ca. 14 m x 10 rader fm med heklenål 7 = 10 x 10 cm
Garngruppe 6 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
XS(S)M(L)XL(2XL)
32-34(36-38)40-42(44-46)48-50
Ca. 74 (86) 91 (97) 108,5 (120) cm
Ca. 29 (30) 31 (32) 33 (34) cm (målt i siden)
Ca. 200 (300) 300 (400) 400 (450) g (fg 16305)
5 og 7 mm
8 sikkerhetsnåler (som markering ved fellinger og økninger)
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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. OBS! Se størrelsestabell på www.jarbo.se.
• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
• 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=arbeid(et), fg=farge, fm=fastmaske, ggr=ganger, kjm=kjedemaske, krepsem=krepsemaske, lm=luftmaske, m=maske,
omg=omgang, sm=sammen, st=stav

FORKLARINGER

Luftmaske (lm): Lag en løkke, *stikk nålen inn i løkken, kast på nålen og dra det gjennom løkken. Gjenta fra * til ønsket
antall lm.
Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i en av m på forrige rad/omg kast på nålen, dra det gjennom m (= 2 løkker på nålen),
kast og dra det gjennom disse 2 løkkene.
Kjedemaske (kjm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, dra det gjennom m og direkte gjennom løkken på nålen.
Stav (st): 1 kast på nålen, stikk nålen ned i en m på forrige rad/omg, kast, dra det gjennom m (= 3 løkker på nålen),
kast, dra det gjennom de 2 første løkkene, kast, dra det gjennom de siste 2 løkkene.
Krepsemaske (krepsem): Hekles som en baklengs fastmaske = stikk nålen ned i m til høyre for løkken på nålen,
kast på nålen, dra det gjennom m (= 2 løkker på nålen), kast, dra det gjennom disse 2 løkkene.
Fell 3 m: Stikk nålen ned i første m, kast på nålen, dra det gjennom m. Stikk deretter nålen ned i andre m, kast, dra det
gjennom m (= 3 løkker på nålen). Stikk så nålen ned i tredje m, kast, dra opp enda en m (4 løkker på nålen), kast,
dra det gjennom alle 4 løkkene samtidig. OBS! sett en sikkerhetsnål i m.
Øk 3 m: Hekle 3 m i samme m. OBS! sett en sikkerhetsnål i den midterste m)
Hullrad: 1. rad: 4 lm, hopp over 1 m, 1 st X 1 lm, hopp over 1 m, 1 st X, gjenta X-X, avslutt med 1 lm, 1 kjm i 3. lm.

FOR- OG BAKSTYKKE

Legg opp 104 (120) 128 (136) 152 (168) lm med heklenål 7 og sett sm til en ring med 1 kjm.
1. omg: 104 (120) 128 (136) 152 (168) fm.
2. omg: X fell 3 m = ene siden (husk sikkerhetsnålene som du flytter med deg ved hver felling for å holde orden på
maskene, se forklaring over), 11 (13) 14 (15) 17 (19) fm, øk 3 m (husk sikkerhetsnålene som du flytter med deg ved hver
felling for å holde orden på maskene, se forklaringer over), 11 (13) 14 (15) 17 (19) fm X, gjenta X-X totalt 4 ggr.
Gjenta 2. omg.
Etter 5 omg hekles en hullrad, hekle så 5 rader, deretter en ny hullrad og videre fm med fellinger og økninger som før.
Når arb i siden måler 28 (29) 30 (31) 32 (33) cm, avsluttes med 1 rad krepsem med heklenål 5. Klipp av garnet og fest løse
tråder. Legg plagget dobbelt så 1 spiss nede kommer midt på plagget (2 spisser oppe der skulderbåndene skal hekles fra).

MONTERING

Nå hekles skulderbåndene: klipp en ca. 3,70 cm lang tråd og brett den dobbelt. Med heklenål 5 trekker du bretten gjennom
den ene spissen oppe så du får en løkke på nålen. Hekle nå med dobbelt garn ca. 55 lm eller til ønsket lengde, fest med
1 kjm i spissen bak i motsatt side (i kryss). Gjør det samme på den andre siden.
Frynser: 1 frynse: klipp 2 tråder ca. 36 cm lange, legg dem sammen og brett dem på midten, med heklenål trekker du
bretten på frynsen gjennom en m i nederkanten, fra retten mot vrangen så du får en liten løkke på vrangen.
Trekk trådendene gjennom løkken og stram til så buen på løkken kommer mot retten. Lag frynser i annenhver m hele
veien rundt. Klipp frynsene jevne til slutt.
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