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HEKLET SOMMERVESKE

Soft Cotton (100 % Bomull. Nøste ca. 50 g = 80 m)
Ca. 8 fm og 9 rader med heklenål 4 mm = 5 x 5 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
Ca. 30 cm (uten håndtak)
Ca. 27 cm
Ca. 85 cm
Fg 1: Ca. 250 g (fg 8883, blåmelert)
Fg 2: Ca. 150 g (fg 8800, hvit)
4 mm
Järbo Garn
Ordform, Katarina Dock E-POST patterns@jarbo.se
Karen Marie Vinje
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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

beg = begynn/begynnelsen, fm = fastmaske, kjm = kjedemaske, lm = luftmaske, lmb = luftmaskebue, m = maske,
omg = omgang, sm = sammen, st = stav, st-gr = stavgruppe, 3-st-gr = 3-stavgruppe, økn = økning.

FORKLARINGER

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*, gjenta *-*.
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*, gjenta *-*.
Stavgruppe (st-gr): 2 st + 1 lm + 2 st.
3-stavgruppe (3-st-gr): 3 st + 1 lm + 3 st.
1 økning (økn): 2 fm i samme m.
Bytt til nytt nøste: Spar siste gjennomtrekket på en m med det gamle garnet og dra gjennom med det nye.
OBS! 1. st på omg = 3 lm uten at dette står nevnt i teksten.

BUNN

Hekle 8 lm med fg 1 og sett sm til en ring med 1 kjm.
1. omg: Hekle 18 st om ringen. Avslutt med 1 kjm i 3. lm i beg på omg.
Sett en markering i beg på omg og la den følge med oppover under heklingen. Nå hekles det rundt med fm i en «spiral»
uten kjm i slutten på omg.
2. omg: *2 fm i samme m (= 1 økn), 1 fm, 2 fm i samme m*. Gjenta *-* ut omg = 30 fm.
3. omg: *4 fm, 2 fm i samme m*. Gjenta *-* ut omg = 36 fm.
4. omg: *5 fm, 2 fm i samme m*. Gjenta *-* ut omg = 42 fm.
5. omg: 6 fm, 2 fm i samme m*. Gjenta *-* ut omg = 48 fm.
Fortsett å hekle rundt med økninger på hver omg. For hver ny omg blir det 1 m mer mellom økningene. Fortsett å hekle
til det er 22 m mellom økningene = 144 m på omg.
Avslutt med 1 kjm og klipp av garnet.

DEL MED
HULLMØNSTER

KANT ØVERST

Bytt til fg 2, beg å hekle hullmønster og beg langs ytterkanten på bunnplaten. Fest garnet i valgfri m og hekle slik:
1. omg: *1 st-gr i samme m, 2 lm, hopp over 4 m, 3 st, 1 lm, hopp over 1 m, 3 st, 2 lm, hopp over 4 m*. Gjenta *-* ut
omg. Avslutt med 1 kjm i 3. lm i beg på omg.
2. omg: Hekle kjm frem til lm i st-gr. *Hekle 1 3-st-gr om lm, 2 lm, 1 st i den 2. av de 3 st, 1 lm, hopp over 1 st, 1 st
om lm, 1 lm, hopp over 1 st, 1 st i neste st, 2 lm*. Gjenta *-*. Avslutt med 1 kjm i den 3. lm i beg på omg.
3. omg: Hekle kjm frem til 2. st i 3-st-gr, *1 st-gr i st, 1 lm, hopp over 1 st+1 lm+1 st, 1 st-gr i neste st, 2 lm, 1 st om
lm mellom de 2 st i neste motiv, 1 st i st, 1 st om neste lm, 2 lm*. Gjenta *-*. Avslutt med 1 kjm i 3. lm i beg på omg.
4. omg: Hekle kjm frem til lm i st-gr. *Hekle 1 st-gr om lm, 1 lm, 1 st-gr om lm i neste st-gr, 2 lm, 1 st i den midterste
av de 3 st, 2 lm*. Gjenta *-*. Avslutt med 1 kjm i 3. lm i beg på omg.
5. omg: Hekle kjm frem til lm i st-gr. *1 st-gr om lm, 4 lm, 1 st-gr om lm i neste st-gr, 2 lm, (hopp over 2 st+2 lm+
1 st+2 lm+2 st)*. Gjenta *-*. Avslutt med 1 kjm i 3. lm i beg på omg.
6. omg: Hekle kjm frem til 4-lmb. *Hekle 1 3-st-gr om 4-lmb, 2 lm, 1 st-gr om 2-lmb, 2 lm*. Gjenta *-*. Avslutt med
1 kjm i 3. lm i beg på omg.
7. omg: Hekle kjm frem til den 2. av de første 3 st. *Hekle 1 st i st, 1 lm, 1 st om lm, 1 lm, 1 st i den 2. av de neste
3 st, 2 lm, 1 3-st-gr om lm i neste st-gr, 2 lm*. Gjenta *-*. Avslutt med 1 kjm i 3. lm i beg på omg.
8. omg: 1 kjm om 1. lm. *Hekle 1 st om lm, 1 st i st, 1 st om neste lm, 2 lm, 1 st-gr i den 2. av de 3 st, 1 lm, 1 st-gr i
den 2. av de flg 3 st, 2 lm*. Gjenta *-*. Avslutt med 1 kjm i 3. lm i beg på omg.
9. omg: 1 kjm i den 2. av de 3 første st. *1 st i st, 2 lm, 1 st-gr om lm i neste st-gr, 1 lm, 1 st-gr om lm i neste st-gr,
2 lm*. Gjenta *-*. Avslutt med 1 kjm i 3. lm i beg på omg.
10. omg: Hekle kjm frem til lm i 1. st-gr. *1 st-gr om lm, 4 lm, 1 st-gr om lm i neste st-gr, 2 lm*. Gjenta *-*.
Avslutt med 1 kjm i 3. lm i beg på omg.
Gjenta 6.-10. omg ytterligere 1 gang og hekle deretter 6. omg 1 gang. Klipp av garnet.
Bytt til fg 1 og hekle rundt med fm (= uten å avslutte omg med kjm). Fest garnet i beg av en 3-st-gr og hekle *3 fm,
1 fm om lm, 3 fm, 2 fm om 2-lmb, 2 fm, 1 fm om lm, 2 fm, 2 fm om 2-lmb* = 144 fm. Hekle totalt 6 omg rundt.
Fortsett å hekle håndtak uten å klippe av garnet:

HÅNDTAK

Hekle 25 lm langs kanten, snu med 1 lm og hekle 25 fm tilbake.
3.-10. rad: Fell 1 m i beg og slutten på hver rad ved å hoppe over m. Snu hver fellingsrad uten 1 lm.
Etter 10. rad er det 9 m igjen. Fortsett å hekle fm over disse 9 fm, ca. 64 cm, og snu hver rad med 1 lm. Nå økes det på
tilsvarende måte som du begynte: Øk 1 m i beg og slutten av raden på hver rad til det igjen er 25 m på raden.
1 økn = 2 fm i samme m. Avslutt med å hekle ytterligere 1 rad med 25 m.
Klipp av garnet og spar en litt lang trådende til å sy fast håndtaket med.
Det andre håndtaket hekles som det første. Hopp over 3 fm til venstre for det første håndtaket og beg å hekle der.

MONTERING

Sy fast håndtakene langs kanten på veskens motsatte side. Det skal være 3 fm mellom håndtakene og 19 fm i hver side.
Sy med kastesting gjennom begge maskebuene. Fest alle tråder.
Heklet bølgekant: Hekle bølgekanter langs sidene på håndtakene og kantene på vesken slik: Hekle 1 fm + 2 lm + 1 st i
samme m/rad, hopp over ca. 3 m/rader*. Gjenta *-* rundt sidene på håndtakene og kantene på vesken. Klipp av garnet
og fest alle tråder.
Fukt vesken lett og fyll den med plastposer e.l. så fasongen blir sylindrisk. Heng opp vesken på en stang e.l. og la den tørke.
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