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GARNKVALITET
HEKLEFASTHET
GARNALTERNATIV
TUNIKA:
STØRRELSER-DAME
STØRRELSER-EU
LENGDE
OVERVIDDE
ERMELENGDE
GARNFORBRUK

HATT:
STØRRELSE–DAME
GARNFORBRUK

STRIPETE SOMMERTUNIKA MED MATCHENDE HATT
Elise (60 % Bomull, 40 % Akryl. Nøste ca. 50 g = 170 m)
Ca. 17 m x 10 rader med staver med heklenål 4 = 10 x 10 cm
Garngruppe 3 (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(52-54)
Ca. 76 (78) 80 (82) 84 (86) cm
Ca. 87 (96,5) 103,5 (110,5) 125 (134) cm
Ca. 45 (46) 47 (48) 49 (50) cm
Fg 1: Ca. 100 (150) 150 (200) 200 (250) g (fg 69205, sort)
Fg 2: Ca. 100 (150) 150 (200) 200 (250) g (fg 69215, lys blå)
Fg 3: Ca. 100 (100) 100 (150) 150 (200) g (fg 69209, grønn)
Fg 4: Ca. 100 (100) 100 (150) 150 (200) g (fg 69211, rosa)
Fg 5: Ca. 100 (100) 150 (150) 200 (200) g (fg 69206, rød)
Fg 6: Ca. 50 (50) 50 (50) 50 (50) g (fg 69221, gul)
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En størrelse
Fg 1: Ca. 50 g (fg 69205, sort)
Fg 2: Ca. 50 g (fg 69215, lys blå)
Fg 3: Ca. 50 g (fg 69209, grønn)
Fg 4: Ca. 50 g (fg 69211, rosa)
Fg 5: Ca. 50 g (fg 69206, rød)
Fg 6: Ca. 50 g (fg 69221, gul)

HEKLENÅL
DESIGN & TEKST
OVERSETTELSE

4 mm
Katarina Segerbrand E-POST patterns@jarbo.se
Karen Marie Vinje

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. OBS! Se størrelsestabell på www.jarbo.se.

TIPS & RÅD

• 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=arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn, fg=farge, fm=fastmaske, ggr=ganger, kjm=kjedemaske, krepsem=krepsemaske,
lm=luftmaske, m=maske, mb=maskebue, omg=omgang, sm=sammen, st=stav

HEKLEFORKLARING

Luftmaske (lm): Lag en renneløkke på nålen, *kast på nålen, dra garnet gjennom løkken*, gjenta *-* til ønsket antall lm.
Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, dra det gjennom m, kast på nålen, dra garnet gjennom begge
m på nålen.
Kjedemaske (kjm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, dra det gjennom m og direkte gjennom m på nålen.
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.
Krepsemaske (krepsem): Hekles som fm, men baklengs slik: Stikk nålen ned i m til høyre for m på nålen, kast på nålen
og dra det gjennom m (= 2 m på nålen), kast på nålen og dra det gjennom disse 2 m.
Mønster 1 (hekles rundt)
1. omg: 3 lm, 2 st i samme m, X 1 lm, hopp over 3 m, 3 st i neste st X, gjenta X-X, avslutt med 1 lm, 1 kjm i 3. lm.
2. omg: kjm tilbake til siste lm, 3 lm, 2 st om samme lm, X 1 lm, 3 st om neste lm X, gjenta X-X, avslutt med 1 lm, 1 kjm
i 3. lm.
Gjenta 2. omg.
Mønster 1 (Hekles frem og tilbake)
1. rad: 3 lm, 2 st i samme m, X 1 lm, hopp over 3 m, 3 st i neste m X, gjenta X-X.
2. rad: 3 lm, X 3 st om neste lm, 1 lm X, gjenta X-X, avslutt med 1 st om siste st.
3. rad: 3 lm, 2 st om lm, X 1 lm, 3 st om neste lm X, gjenta X-X, avslutt med 1 st om siste st.
Gjenta 2. og 3. rad.
Mønster 2 (hekles rundt)
1. omg: 3 lm, 1 st i samme m, X 1 lm, hopp over 2 m, 2 st i neste m X, gjenta X-X avslutt med 1 lm, 1 kjm i 3. lm.
2. omg: 1 kjm om lm, 3 lm, 1 st mellom st, X 1 lm, 2 st mellom st X, gjenta X-X, avslutt med 1 lm, 1 kjm i 3. lm.
Gjenta 2. omg.
Mønster 2 (hekles frem og tilbake)
1. rad: 3 lm, 1 st i samme m, X 1 lm, hopp over 2 m, 2 st i neste m X, gjenta X-X.
2. rad: 3 lm, 1 st mellom st, X 1 lm, 2 st mellom st X, gjenta X-X.
Gjenta 2. rad.

TUNIKA
FOR- /BAKSTYKKE

Legg opp 148(164)176(188)212(228) lm med heklenål 4 og fg 1, sett sm til en ring med 1 kjm, (sett en markering i hver
side for å holde rede på for- og bakstk). Hekle rundt med 2 omg fm.
På neste omg hekles slik: Legg opp 3 lm (= 1. st), hopp over 1 m og hekle rundt med staver, avslutt med 1 kjm i 3. lm.
Hekle totalt 3(4)5(7)6(8) omg st.
Bytt til fg 2 og hekle 10 omg st.
Bytt til fg 3 og hekle 1 omg st, 7 omg mønster 1, 1 omg st.
Bytt til fg 4, hekle 1 omg st, 4 omg mønster 1, 1 omg st.
Bytt til fg 5 og hekle 5 omg st.
Bytt til fg 1 og hekle 4 omg st.
Bytt til fg 5 og hekle 1 omg fm, 3 omg mønster 2.
Bytt til fg 4 og hekle 4 omg mønster 2.
Bytt til fg 1 og hekle 9 omg mønster 2.
Bytt til fg 3 og hekle 2 omg st.
Bytt til fg 2 og hekle 1 omg st, 5 omg mønster 1, 1 omg st. På 4. omg mønster 1 deles arb og du hekler for- og bakstk
videre for seg. Hekle nå frem og tilbake og hekle mønster i den grad det går. Hekle forstk først.
Bytt til fg 6 og hekle 4 (5) 5 (7) 6 (8) rader st, 2 rader mønster 2.
Bytt til fg 4 og hekle 2 rader mønster 2.
Bytt til fg 3 og hekle 2 rader mønster 2. Etter 1 rad mønster 2 hekles halsen slik: la de midterste 26 (26) 28 (28) 28 (28)
m være og hekle hver side videre for seg, hekle venstre side først.
Hekle mønster som før og fell mot halsen hver rad 3 ggr, i beg av rad hekler du 1 kjm i de første 2 m, på slutten av raden
snur du når det gjenstår 2 m.
Deretter hekles rett opp som forklart, med fargebytte og mønster som forklart nedenfor.
Bytt til fg 1 og hekle 2 rader mønster 2.
Bytt til fg 5 og hekle 2 rader mønster 2.
Bytt til fg 4 og hekle 2 rader mønster 2.
Bytt til fg 2 og hekle st til hel lengde. Hekle nå bakstk på samme måten som på forstk:
Når ermehullet måler 16 (17) 17 (18) 19 (20) cm, hekles nakken slik: la de midterste 32 (32) 34 (34) 34 (34) m være,
og hekle hver side videre for seg, hekle venstre side først.
Fell på hver rad 2 og 1 m som til halsen. Deretter hekles rett opp med st til arb måler 76 (78) 80 (82) 84 (86) cm. Snu
arb med vrangen ut. Hekle skuldrene sm med fm med nedtak om midtmaskebuene – 1 st på hver side (altså ikke begge
mb på hver skulder), dette for å få en nettere skuldersøm.

ERMER

Les gjennom hele teksten først så du ikke går glipp av detaljer i forklaringen om striper og fellinger.
Hekle rundt, ovenfra og ned: Hekle 64 (72) 72 (72) 80 (80) fm jevnt fordelt rundt ermehullene med heklenål 4 og fg 2.
Nå hekles videre slik: 4 omg mønster 1, 1 omg st.
Etter 3 cm felles 2 m under ermet slik: 1 kast på nålen, stikk nålen ned i m, 1 kast, dra det gjennom m = 3 m på nålen,
1 kast, stikk nålen ned i neste m, 1 kast, dra det gjennom 1 m, 1 kast og dra det gjennom de 5 m på nålen.
Gjenta fellingen med 5,5 (3,5) 4 (4) 3,5 (3,5) cm mellomrom til det er 48 (48) 50 (50) 52 (52) m (hekle mønster i den
grad det går).
Bytt til fg 3 og hekle 2 omg st.
Bytt til fg 1 og hekle 9 omg mønster 2.
Bytt til fg 4 og hekle 4 omg mønster 2.
Bytt til fg 5 og hekle 3 omg mønster 2, 1 omg fm.
Bytt til fg 1 og hekle 4 omg st.
Bytt til fg 5 og hekle 5 omg st.
Bytt til fg 4, hekle 4 omg mønster 1, 1 omg st.
Bytt til fg 3 og hekle 1 omg st, 7 omg mønster 1, 1 omg st.
Bytt til fg 2 og hekle 1 (2) 3 (4) 5 (6) omg st, 1 omg fm, 1 omg krepsem, avslutt med 1 kjm i første m.

MONTERING

Halskant: Med heklenål 4 og fg 2 hekles fra retten rundt halsen 2 omg fm jevnt fordelt. Avslutt med 1 omg krepsem.
Nederkant: Med heklenål 4 og fg 1 hekles fra retten rundt nederkanten på for- og bakstk 1 omg krepsem, avslutt med 1
kjm i første m.

HATT

Legg opp 4 lm med heklenål 4 og fg 5 opp og sett sm til en ring med 1 kjm.
Hver omg beg med 3 lm = første st, avslutt med 1 kjm i 3. lm.
Striper: X 2 omg fg 5, 2 omg fg 1, 2 omg fg 3, 2 omg fg 2, 2 omg fg 4, 2 omg fg 6 X gjenta X-X.
1. omg: 10 st om ringen.
2. omg: 2 st i hver st = 20 st.
3. omg: X 2 st i neste st, 1 st i neste st X, gjenta X-X = 30 st.
4. omg: X 2 st i neste st, 1 st i de neste 2 st X gjenta X-X = 40 st.
5. omg: X 2 st i neste st, 1 st i de neste 3 st X gjenta X-X = 50 st.
6. omg: X 2 st i neste st, 1 st i de neste 4 st X gjenta X-X = 60 st.
7. omg: X 2 st i neste st, 1 st i de neste 5 st X gjenta X-X = 70 st.
8. omg: X 2 st i neste st, 1 st i de neste 6 st X gjenta X-X = 80 st.
9. omg: X 2 st i neste st, 1 st i de neste 7 st X gjenta X-X = 90 st.
10.–20. omg: 1 st i hver st = 90 st.
21. omg: 1 st i hver st, men øk 18 st jevnt fordelt = 108 st.
22. omg: 1 st i hver st, men øk 18 st jevnt fordelt = 126 st.
23. omg: 1 st i hver st, men øk 18 st jevnt fordelt = 144 st.
24. omg: 1 st i hver st = 144 st.
25. omg: 1 fm i hver st = 144 fm.
26. omg: Hekle krepsem med fg 5,
		
avslutt med 1 kjm i første fm.
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