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©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av materiale
Soft Cotton (100 % Bomull. Nøste ca. 50 g = 80 m)
og tekster er ikke tillatt uten etter avtale med Järbo Garn AB.
Järbo 8/4 (100 % Bomull. Nøste ca. 50 g = 170 m)
FOTO Lasse Åbom
Ca. 20 fm x 20 rader på heklenål 4 mm = 10 x 10 cm
TAKK TIL www.virknalar.se
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
MED FORBEHOLD OM EVENTUELLE TRYKKFEIL.
Små kuler: ca. 2-3 cm i diameter
SE SISTE VERSJONEN AV DENNE OPPSKRIFTEN PÅ www.jarbo.se.
Katt hode: ca. 8 cm bredt
OVERSETTER HAR IKKE ANSVAR FOR KONTROLL AV OPPSKRIFTEN.
Musehode: ca. 5 cm bredt
Til alle delene i denne oppskriften er det brukt i alt
Fg 1: 25 g (8861, lys rød)
Fg 3: 25 g (8849, lys blå)
Fg 4: 75 g (8800, hvit)
Fg 5: 50 g (8801, sort)
Fg. 6: 50 g (8836, grå)
Rester av Järbo 8/4 til øyne, snute og musetennder (sort, hvit, lyserød og grønn)
4 mm
Fyll, kraftig rund elastikk (ca. 50 cm per barnevognlenke), rangleboks til rangler, klips til barnevognoppheng
(klips og rangleboks på bildet kommer fra www.virknalar.se)
Edith Kristine Nielsen E-POST patterns@jarbo.se
Karen Marie Vinje

• 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

fg=farge, fm=fastmaske, dst=dobbelstav, hst=halvstav, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, m=maske, omg=omgang,
sm=sammen, st=stav

FORKLARINGER

Gjenta alltid *-* ut omg når disse står i teksten.

KATT OG MUS
TIL BARNEVOGN
KATT

MUS, HODE

Hekle 2 like katter i fg 5
Start med 2 lm.
Omg 1: Hekle 6 fm i første lm.
Omg 2: *2 fm i hver m* = 12 m
Omg 3: *1 fm, 2 fm i neste m* = 18 m
Omg 4: *2 fm, 2 fm i neste m* = 24 m
Omg 5: *7 fm, 2 fm i neste m* = 27 m
Omg 6: *8 fm, 2 fm i neste m* = 30 m
Omg 7 – 13: *1 fm i hver m* = 30 m
Kattens hode er ferdig. Ikke klipp av garnet, men fortsett med samme garn.
Brett hodet på midten = 15 m foran og bak. Hekle nå gjennom begge lag.
Hopp over 1 m, i neste m hekles 3 st, 1 lm, 1 dst, 2 st = 1 øre.
Putt fyll i hodet. Hopp over neste m.
Fortsett og hekle gjennom begge lag med kjm til det er 3 m igjen på raden.
Hopp over neste m. Nå hekles 3 st, 1 lm, 1 dst, 2 st i neste m = 1 øre.
Klipp av garnet og fest tråden så det siste øret får en fin avslutning.
Sy øyne og snute med hvitt, grønt og lyserødt garn, Järbo 8/4.
Se foto av ferdig modell til inspirasjon.
Start med 2 lm i fg 6.
Omg 1: Hekle 4 fm i første lm.
Omg 2: *2 fm i hver m* = 8 m
Omg 3: *1 fm, 2 fm i neste m* = 12 m
Omg 4: *3 fm, 2 fm i neste m* = 15 m
Omg 5: *4 fm, 2 fm i neste m* = 18 m
Omg 6: *5 fm, 2 fm i neste m* = 21 m
Omg 7: *6 fm, 2 fm i neste m* = 24 m
Omg 8: *7 fm, 2 fm i neste m* = 27 m
Omg 9: *8 fm, 2 fm i neste m* = 30 m
Omg 10 - 13: *1 fm i hver m* = 30 m
Omg 14: *4 fm, 2 m sm* = 25 m
Omg 15: *3 fm, 2 m sm* = 20 m
Omg 16: *2 fm, 2 m sm* = 15 m
Putt fyll i musen.
Omg 17: *1 fm, 2 m sm* = 10 m
Omg 18: *2 m sm* = 5 m
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom siste m, rynk det lille hullet sammen og fest tråden.

MUS, ØRER

Start med 3 lm i fg 6.
Hekle 11 st i 1. lm.
Klipp av garnet og trekk tråden gjennom siste m. Hekle det andet øret på samme måten.

MUS, MONTERING

Sy ørene fast på hver side av hodet.
Sy øyne, snute og små tenner med hvitt og sort garn, Järbo 8/4.

KULER

Start med 2 lm.
Omg 1: Hekl 6 fm i første lm.
Omg 2: *2 fm i hver m* = 12 m
Omg 3: *2 fm, 2 fm i neste m* = 16 m
Omg 4: *1 fm i hver m* = 16 m
Omg 5: *2 fm, 2 m sm* = 12 m. Putt fyll i kulen.
Omg 6: *2 m sm* = 6 m
Klipp av garnet og trekk tråden gjennom siste m.
OBS! Vent med å feste tråden til kulen er festet på elastikken.
Hekle 8 kuler i fg 4.

MONTERING, LENKE

Ved hjelp av en kraftig nål uten spiss, trekkes alle delene inn på elastikken.
Pass på at kulene ytterst i hver side har åpningen ut mot enden av elastikken.
Knytt klips/holder fast i hver side med solide knuter. Sy ev. rundt knuten med sort sytråd, så knuten ikke løsner.
Skjul knutene ved å sy dem inni kulen. Det gir en fin avslutning på lenken. Nå festes alle ender på de andre kulene.

KATT OG MUS
RANGLER (C)
KATT, HODE

Hekles på samme måten som kattehodet, modell B.
Bruk fg. 4
Husk å putte rangleboksen inni sammen med fyllet.
Sy øyne og snute med sort og grønt garn, Järbo 8/4.

KATT, HÅNDTAK

Fg 4: start med 10 lm og sett sm til en ring med 1 kjm.
Hekl 12 fm om ringen og fortsett rundt med 1 fm i hver m til det er 20 omg.
Skift til fg 3 og hekle 6 omg
Skift til fg 1 og hekle 6 omg
Skift til fg 4 og hekle 9 omg
Klipp av garnet og trekk tråden gjennom siste m.

KATT, MONTERING

Sy håndtaket sammen til en ring.
Sy kattens hode fast og babyranglen er klar.

MUS, HODE

Hekles på samme måten som musehodet, modell B.
Bruk fg. 6
Husk å putte rangleboks inni, sammen med fyllet.

MUS, HÅNDTAK

Start med 2 lm i fg 1.
Omg 1: Hekl 6 fm i første lm.
Omg 2: *2 fm i hver m* = 12 m
Omg 3: *2 fm, 2 fm i neste m* = 16 m
Omg 4 - 7: *1 fm i hver m* = 16 m
Skift til fg 3.
Omg 8: *1 fm i hver m* = 16 m
Omg 9: *2 fm, 2 m sm* = 12 m
Omg 10 - 11: *1 fm i hver m* = 12 m
Skift til fg 6
Omg 12 - 17: *1 fm i hver m* = 12 m
Omg 18: *3 fm, 2 m i neste m* = 15 m
Omg 19: *1 fm i hver m* = 15 m
Klipp av garnet og trekk tråden gjennom siste m.

MUS, MONTERING

Putt fyll i håndtaket og sy det fast i bunnen av musens hode.
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