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TIPS & RÅD

«STJERNEBLOMST» – DAMETOPP

Reko Bomull (100 % resirkulert bomull. Nøste 50 g = 75 m).
Diameter på en blomst: ca. 10-11 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk og form kan variere ved bytte av garn)
XS–M(L–2XL)
32-40(46-54)
Ca. 60-65(70-75) cm
Ca. 400(450) g (fg 91965)
4.5 mm
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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=arbeidet, dst=dobbelstav, fg=farge, fm=fastmaske, ggr=ganger, iflg=ifølge, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, m=maske,
omg=omgang, sm=sammen, ytterl=ytterliger.

HEKLEFORKLARINGER

Dobbelstav (dst): Lag 2 kast på nålen, stikk nålen inn i lm, 1 kast på nålen og dra det tilbake gjennom lm (= 4 m på
nålen), 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.
2 dobbelstaver sammen (2 dst sm): 2 kast på nålen, stikk nålen ned om lmb, 1 kast, dra det opp (= 4 m på nålen),
kast på nålen og dra det gjennom 2 m, kast på nålen og dra det gjennom 2 m = 2 m på nålen. 2 kast på nålen,
stikk nålen ned under lmb, kast på nålen og dra det opp (= 5 m på nålen), kast på nålen og dra det gjennom 2 m,
kast på nålen og dra det gjennom 2 m, kast på nålen og dra det gjennom de siste 3 m.
Luftmaske (lm): Lag en renneløkke på nålen, *kast på nålen, dra garnet gjennom løkken*, gjenta *-* til ønsket antall lm.
Kjedemaske (kjm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, dra det gjennom m og direkte gjennom m på nålen.
Luftmaskbue (lmb) = bue av et oppgitt antall lm.

BLOMST

Hekle 6 lm og sett sm til en ring med 1 kjm i første lm.
1. omg: Hekle 4 lm (= 1. dst), 1 dst, *3 lm, 2 dst sm*, gjenta *-* ytterl 6 ggr og avslutt med 3 lm, 1 kjm i første dst
(= dst av 4 lm).
2. omg: *3 lm, 2 dst sm om lmb fra forrige omg, 4 lm, 1 kjm i dst fra forrige omg*, gjenta *-* ytterl 7 ggr. Klipp av garnet.

SAMMENHEKLING

1: Fest i et hjørne med 1 kjm. Hekle 6 lm.
2: Fest i motsatt hjørne med 1 kjm. Klipp av garnet.
3: Fest i et hjørne med 1 kjm. Hekle 3 lm.
4: Hekle 1 kjm i 3. lm fra første omg med 6 lm.
5: Hekle 3 lm og fest i motsatt hjørne med 1 kjm. Klipp av garnet og fest trådene.

TOPP

Hekle 68(92) blomster som forklart.
Sy sm blomstene som skissen viser, i 2 like deler = bak- og forstykke.
Hekle blomstene sammen ifølge forklaringen og bildet slik: Fest i et hjørne inn mot midten, hekle opp 6 lm, fest i
et hjørne på motsatt side (se skisse). Fest i neste hjørne, hekle opp 3 lm, hekle 1 kjm midt på de 6 første lm så det
krysses, hekle 3 lm og fest i et hjørne på motsatt side.
Hekle sm skuldrene. Hekle sm med kjm eller fm. Hekle 5 lm mellom bladene og 10 lm mellom blomstene. Hekle sm sidene,
og ikke glem åpning til ermehull.
Heklet kant rundt halsringningen: Hekle 5 lm mellom hvert blad, hekle en fm i bladene og 10 lm mellom hver blomst.

SAMMENHEKLING
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1. Fest med en fm, hekle 6 lm.
2. Fest med en fm. Klipp av garnet.
3. Fest med en fm, hekle 3 lm.
4. Hekle 1 kjm i 3. lm på første omg med 6 lm.
5. Hekle 3 lm og fest med 1 fm. Klipp av garnet.
Fest alle løse tråder.
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MONTERING
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Skissen viser hvor man skal sy
eller hekle sammen blomstene
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MONTERING
TIPS!
2(3) blomster

Om du ønsker det, kan du hekle blomstene sammen
etter hvert i stedet for å sy sammen når alle
blomstene er ferdige.
Hekle to blomster sammen der streken på tegningen
viser slik: stikk nålen gjennom en maske ytterst i en
blomst du har heklet ferdig. Kast på nålen, trekk det
gjennom masken og fortsett med blomsten du holder
på å hekle.
6(7) blomster

6(7) blomster
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