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”CHRISTINA” – HEKLET VESKE AV RUTER

Mellanraggi (75 % Ull ”Superwash”, 25 % Polyamid. Ca. 100 g = 260 m)
1 rute måler ca. 13 x 13 cm
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
Ca. 40 x 45 cm (ekskl. håndtak)
Ca. 275 g (fg 28211, lys grå)
3.5 mm
2 runde håndtak 20 cm i diameter, mørkt bomullsstoff til fôr.
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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

dst=dobbelstav, fm=fastmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, lmb=luftmaskebue, m=maske, omg=omgang, st=stav

FORKLARINGER

Luftmaske (lm): Lag en renneløkke på nålen, *kast på nålen, dra garnet gjennom løkken (m)*, gjenta *-* til ønsket
antall lm.
Luftmaskebue (lmb) = bue av x-antall lm.
Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, dra det gjennom m, kast på nålen, dra det 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*, gjenta *-* 2 ggr.
Dobbelstav (dst): Lag 2 kast på nålen, stikk nålen inn i m, 1 kast på nålen og dra det tilbake gjennom m, *1 kast og
dra det gjennom 2 m på nålen*, gjenta *-* 3 ggr.

OBS!

1. st på omg erstattes alltid av 3 lm og 1. dst på omg erstattes alltid med 4 lm uten at dette står nevnt i teksten.
Vesken består av totalt 18 ruter som hekles sammen: 3 x 3 ruter til hhv. for- og bakstykket.

1 RUTE

Hekle 6 lm med heklenål 3,5 og sett sm til en ring med 1 kjm.
1 omg: *3 st om ringen, 3 lm*. Gjenta *-* totalt 4 ggr. Avslutt med 1 kjm i 3. lm i beg på omg.
2. omg: Hekle kjm frem til lmb (=hjørnet), 1 kjm om lmb, *3 st+3 lm+3 st om hjørne-lmb, 1 lm*. Gjenta *-* ut omg.
Avslutt med 1 kjm i 3. lm i beg på omg.
3. omg: Hekle kjm frem til hjørne-lmb, 1 kjm om lmb, *3 st+3 lm+3 st om hjørne-lmb, 2 lm, hopp over 3 st, 1 st om lmb,
2 lm, hopp over 3 st*. Gjenta *-* ut omg. Avslutt med 1 kjm i 3. lm i beg på omg.
4. omg: Hekle kjm frem til hjørne-lmb, 1 kjm om lmb, *3 st+3 lm+3 st om hjørne-lmb, 3 lm, hopp over 3 st, 1 st om lmb,
1 st i st, 1 st om neste lmb, 3 lm, hopp over 3 st*. Gjenta *-* ut omg. Avslutt med 1 kjm i 3. lm i beg på omg.
5. omg: Hekle kjm frem til hjørne-lmb, 1 kjm om lmb, *3 st+3 lm+3 st om hjørne-lmb, 4 lm, hopp over 3 st, 1 st om lmb,
1 st i hver av de neste 3 st, 1 st om neste lmb, 4 lm, hopp over 3 st*. Gjenta *-* ut omg. Avslutt med 1 kjm i 3. lm i
beg på omg.
6. omg: Hekle kjm frem til hjørne-lmb, 1 kjm om lmb, *3 st+3 lm+3 st om hjørne-lmb, 5 lm, hopp over 3 st, 1 st om lmb,
1 st i hver av de neste 5 st, 1 st om neste lmb, 5 lm, hopp over 3 st*. Gjenta *-* ut omg. Avslutt med 1 kjm i 3. lm i
beg på omg. Klipp av garnet og fest løse tråder.
Hekle ytterligere 17 ruter på samme måten.

MONTERING

Fest alle tråder.
Forstykket: Sy sm rutene 3 x 3 slik: Legg rutene sm, rette mot rette, og sy sm fra vrangen langs de ytterste maskebuene.
Du kan også sy rutene sm fra retten: Legg rutene inntil hverandre og træ nålen gjennom de ytterste maskebuene,
fra side til side på hver rute. Ikke stram tråden for hardt.
Sy rutene sm til bakstykket på samme måten.
Kant rundt forstykket: Beg i et av hjørnene. Hekle 2 st om hjørne-lmb, 1 st i hver av de 3 st, 5 st om 5-lmb, 1 st i hver
av de 7 st, 5 st om 5-lmb, 1 st i hver av de 3 st, 1 st om lmb, 1 st mellom rutene, 1 st om lmb, 3 st osv.
I hvert hjørne hekles 2 st+2 lm+2 st. Avslutt med 1 kjm i 3. lm i beg på omg.
På neste omg hekles 1 st i hver st. Om hjørnene hekles 2 st+2 lm+2 st. Avslutt med 1 kjm i 3. lm i beg på omg.
Klipp av garnet og fest løse tråder.
Hekle kant rundt bakstykket på samme måten.
Kant øverst: Hekles likt på for- og bakstk slik:
1. rad: Begynn i det ene hjørnet. Hekle 2 st om hjørnet, deretter 1 st i hver st frem til neste hjørne, 2 st om hjørnet, snu.
2. rad: Hekle nå i de bakre mb (OBS!) 1 st i hver st, snu.
3. rad: Hekle en bølgekant slik: 5 st i den 4. m på raden, hopp over 2 m, *1 kjm i neste m, hopp over 2 m, 5 st i neste m,
hopp over 2 m*. Gjenta *-* ut raden og tilpass så du avslutter med en hel bølge og 1 kjm i siste m på raden.
Klipp av garnet og fest løse tråder.
Fukt de ferdige delene, spenn dem opp til ferdig mål på et flatt underlag og la alt tørke.
Kanal til håndtak: Hekles på begge stykkene slik: Snu vrangen opp og bølgekanten mot deg og hekle i mb fra 2. rad
slik: *1 st, 1 lm, hopp over 1 m*. Gjenta *-* ut raden, snu. Hekle 1 rad tilbake på samme måten, med 1 st i st, 1 lm,
1 st i neste st osv.
Klipp av garnet med en lang tråd til å sy fast handtaket med.

Sammenhekling av for- og bakstykket: Legg delene sm, rette mot rette, og beg å hekle ca. 10 cm nede fra overkanten
(vesken skal være åpen i sidene øverst) og pass på at maskene ligger nøyaktig mot hverandre. Hekle nå delene sm med
fm i de ytterste maskebuene. For en strammere kant hopper du over 1 m nå og da. Avslutt 10 cm fra overkanten i
motsvarende side.
Klipp av garnet og fest løse tråder.
Fôr: Ta mål av vesken og klipp til 2 fôrstykker etter veskens mål. Legg til 2 cm sømrom langs sidene og bunnen. Sy sm delene
langs sidene og bunnen, ca. 10 cm ned fra overkanten i hver side. Press sømrommet fra hverandre. Legg fôret inn i
vesken, vrange mot vrange. Brett inn og sy fôret fast langs åpningene i sidene og 1 rad opp langs kanten rundt rutene.
Sy med små sting for hånd.
Montering av håndtak: Legg håndtaket innenfor kanaldelen på vrangen og sy fast med kastesting.
Snorer til knyting i sidene: Tvinn 2 snorer, ca. 60 cm lange av 4 tråder garn (snoren blir 8-trådet). Trekk snorene
gjennom st-raden under bølgekanten på hver del. Justér ev. lengden. Knyt knuter i endene på snorene.
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