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TEPPE:
HEKLEFASTHET
STØRRELSE
GARNFORBRUK

HEKLENÅL
URO:
HEKLEFASTHET
STØRRELSE
GARNFORBRUK

Ca. 17 fm x 19 rader med heklenål 5 mm = 10 x10 cm
Ca. 85 x 105 cm
Fg 1: Ca. 950 g (fg 8849, lyseblå)
Fg 2: Ca. 50 g (fg 8802, råhvit)
Fg 3: Ca. 50 g (fg 8862, blå)
Fg 4: Ca. 50 g (fg 8836, grå)
Fg 5: Ca. 100 g (fg 8845, oransje)
Fg 6: Ca. 50 g (fg 8801, sort)
5 mm

MED FORBEHOLD OM EVENTUELLE TRYKKFEIL.
SE SISTE VERSJONEN AV DENNE OPPSKRIFTEN PÅ www.jarbo.se.
OVERSETTER HAR IKKE ANSVAR FOR KONTROLL AV OPPSKRIFTEN.

HEKLENÅL
TILBEHØR

Ca. 22 fm x 20 rader med heklenål 4 mm = 10 x 10 cm
Hver vogn ca. 7 cm høy, 11 cm lang, 5 cm bred
Fg 1: Ca. 50 g (fg 8849, lyseblå)
Fg 2: Ca. 50 g (fg 8802, råhvit)
Fg 3: Ca. 50 g (fg 8862, blå)
Fg 4: Ca. 50 g (fg 8836, grå)
Fg 5: Ca. 100 g (fg 8845, oransje)
Fg 6: Ca. 50 g (fg 8801, sort)
4 mm
Metallring med diameter på ca. 30 cm + ev. liten plastring til oppheng. Fyllvatt til lokomotiv og vogner.

DESIGN & TEKST
OVERSETTELSE

Edith Kristine Nielsen E-POST patterns@jarbo.se
Karen Marie Vinje

TIPS & RÅD

• 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.
• Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.

FORKORTELSER

m = maske, lm = luftmasker, fm = fastasker, kjm = kjedemaske, omg = omgang, st = staver

FORKLARINGER

Tips til fargeskift: Se forklaring til motivhekling nederst i oppskriften.

TEPPE

Teppet er heklet i felt som hekles sammen til slutt med kjedemasker. Som avslutning hekles en luftig kant.

ENSFARGEDE FELT

Fg 1: Hekle 33 lm + 1 lm til å snu med. Snu alle rader med 1 lm. Hekle fastmasker til feltet har samme lengde som banene
med motiv. På dette teppet er det heklet 138 rader. Hekle 3 ensfargede felt.

FELT MED MOTIV

Start med fg 1.
Legg opp 33 lm + 1 lm til å snu med.
Snu alle rader med 1 lm.
Følg diagrammene i rekkefølge 1, 2 og 3.
Som du kan se på diagram 1, hekles 4 rader ensfarget, før motivheklingen starter.
Hekle 2 felt med motiv.

MONTERING

Feltene hekles sammen med kjedemasker.
Vær oppmerksom på heklefastheten, når du hekler feltene sammen.
Kjedemaskene må gjerne være litt løse og gi plass til at feltene kan strekke seg når barnet leker med teppet.
Når alle feltene er heklet sammen, er du klar for å avslutte teppet med en heklet kant.

KANT RUNDT TEPPET

Hele kanten hekles med fg 1.
Hver fastmaske/rad hele teppet rundt tilsvarer 1 maske når du hekler kanten.
Omg 1:
Fest garnet i teppet med 1 kjm i 2. fm etter det ene hjørnet.
3 lm (tilsvarer 1 st), 1 lm, * hopp over 1 fm/rad, 1 st, 1 lm *
Gjenta * - * til neste hjørne.
Juster ev. maskeantallet ved å hoppe over 2 fm/rader, så det passer med hjørnet.
Hjørner = 1 st, 3 lm, 1 st i samme m.
Gjenta teksten med kursiv på alle 4 sider av teppet.
Avslutt 1. omg med 1 kjm i 3. lm i beg på omg.

Omg 2:
*1 fm i lm-buen, 1 fm i st*.
Gjenta * - * til neste hjørne.
Hjørner = 4 fm i lm-buen + 1 fm i st.
Gjenta teksten med kursiv på alle 4 sider av teppet.
Avslutt 2. omg med 1 kjm i 1. fm i beg på omg.
Omg 3:
3 lm (tilsvarer 1 st), 1 lm, * hopp over 1 m, 1 st, 1 lm *.
Gjenta * - * til neste hjørne. Hjørner = hopp over 1 m, 1 st, 3 lm, 1 st i neste fm, 1 lm.
Gjenta teksten med kursiv på alle 4 sider av teppet.
Avslutt 3. omg med 1 kjm i 3. lm i beg på omg.
Omg 4:
*1 fm i lm-buen, 1 fm i st*.
Gjenta * - * til neste hjørne. Hjørner = 4 fm i lm-buen + 1 fm i st.
Gjenta teksten med kursiv på alle 4 sider av teppet.
Avslutt 4. omg med 1 kjm i 1. fm i beg på omg.
Omg 5:
OBS! Hekles kun i bakerste maskeledd.
Start med 1 kjm i 1. fm, 3 lm, 1 kjm i samme fm som 1. kjm
* 1 kjm i hver av de neste 3 fm, 3 lm, 1 kjm i samme m som siste kjm*.
Gjenta * - * omg rundt.
Klipp av garnet og trekk tråden gjennom m.
URO

Trekk til ringen: Legg opp 4 lm med fg 1 + 1 lm til å snu med. Snu alle rader med 1 lm.
Hekle ca. 95 cm (lett strukket mål), eller så langt at det passer til den ringen du har valgt.
Klipp av garnet og avslutt arbeidet.
Brett den lange remsen rundt ringen og sy den fast.
Hekle 2 snorer av lm, ca. 60 cm lange. Sy dem fast på den heklede ringen, jevnt fordelt.
Sy ev. fast en liten gardinring i toppen til å henge uroen opp i.

LOKOMOTIV

Sider: Legg opp med 19 lm med fg 3 + 1 lm til å snu med.
Hekle iflg diagram til lokomotiv. Vær oppmerksom på at rad 6 til 10 er kortere enn resten av lokomotivet.
Vinduer hekles i fg 2.
Det hekles 2 like sider iflg diagrammet.
Kant: Legg opp 6 lm med fg 3 + 1 lm til å snu med.
Hekle 39 rader med fg 3, skift til fg 4 og hekle 19 rader = bunnen på lokomotivet.
Klipp av garnet og avslutt arbeidet.
Hjul: Hekles rundt. Legg opp 2 lm med fg 6. Hekle 6 fm i 1. lm.
Neste omg: Hekle 2 fm i hver m. Avslutt med 1 kjm i 1. fm på omg.
Hekle 4 hjul til lokomotivet.
Skorstein: Legg opp 4 lm med fg 3 + 1 lm til å snu med.
Hekle 4 rader. Klipp av garnet og avslutt arbeidet.

MONTERING

Med fg 3 hekles hver side av lokomotivet fast på kanten med fm.
De 19 radene med fg 4 passer til bunnen på lokomotivet.
Sy på hjul.
Skorsteinen sys sammen som et rør og sys fast foran på lokomotivet.

VOGNER

Sider: Legg opp 19 lm fg 5 + 1 lm til å snu med. Hekle iflg diagrammet til togvogn.
Det hekles 2 like sider iflg diagrammet.
Vinduer hekles i fg 2.
Kant: Legg opp 6 lm med fg 3 + 1 lm til å snu med.
Hekle 39 rader med fg 5, skift til fg 4 og hekle 19 rader = bunnen på lokomotivet.
Klipp av garnet og avslutt arbeidet.
Hjul: Hekles rundt. Legg opp 2 lm med fg 6. Hekle 6 fm i 1. lm.
Neste omg: Hekle 2 fm i hver m. Avslutt med 1 kjm i 1. fm på omg.
Hekle 4 hjul til hver togvogn.

MONTERING

Med fg 5 hekles hver side av togvognen fast på kanten med fm.
De 19 radene med fg 4 passer til bunnen av togvognen.
Sy hjul på togvognen.
Her er det 4 togvogner.
Montering av uro: Klipp en tråd til hver av togvognene og lokomotivet på ca. 55 cm.
Sy tråden gjennom togvognene/lokomotivet fra side til side og sy hver ende av tråden fast til ringen.

MOTIVHEKLING

Motivhekling består av fargefelt der det enkleste er å hekle med små garnnøster til hvert felt.
Mønsteret til motivhekling er tegnet i et diagram der hvert felt tilsvarer en maske/rad. Diagrammet leses nedenfra og
opp. Første rad leses fra høyre mot venstre. Neste rad leses fra venstre mot høyre.
Slik skifter det for hver rad oppover: ulike rader leses fra høyre mot venstre. Like rader leses fra venstre mot høyre.
Det er et par teknikker som hører til motivhekling. Disse teknikkene gjør arbeidet like pent på begge sider og gir nesten

usynlige fargeskift. Ved fargeskift skal du være oppmerksom på at siste gang du trekker garnet gjennom en maske, skal
det være den nye fargen du bruker. Den «gamle» fargen legges FORAN arbeidet, mellom maskene. Når du har heklet raden
ferdig og snur arbeidet, er den gamle fargen BAK arbeidet og klar til bruk.
Ved fargeskift rett over hverandre på hver rad, legger garnet seg selv på plass og gir en fin overgang mellom fargene.
Ved fargeskift hvor fargen forskyves i forhold til den tidligere raden, må du passe på å «gjemme» garnet i de nye maskene.
Ved korte skift mellom fargene kan du la garnet følge med og hekle rundt den fargen som ikke er i bruk (f.eks. på togvogner
til uro). Når garnendene skal festes, er det viktig å feste garnet i samme farge. Altså blå garnender festes kun i blå felt,
hvite ender festes kun i hvite felt osv.

Fargeskift: Siste gang du trekker garnet gjennom en maske, skal
det være den nye fargen du bruker.

DIAGRAM 2 (TEPPE) – Togvogn

URO – Togvogn

Ved fargeskift hvor fargen forskyves i forhold til den tidligere raden,
må du passe på å «gjemme» garnet i maskene.

URO – Lokomotiv

DIAGRAM 1 (TEPPE) – Lokomotiv

DIAGRAM 3 (TEPPE) – Godsvogn
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