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HUNDEKURV OG KJØTTBEIN

Ribbon XL (80 % resirkulert bomull, 20 % andre gjenbruksfibre. Nøste 250 g = ca. 100–130 m)
Ca. 10 m x 10 rader fm og med heklenål 6 mm = 10 x 10 cm
1 (2) 3 (4) 5 (6) - se under KURVEN PASSER TIL
GARNOPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se

©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av materiale
og tekster er ikke tillatt uten etter avtale med Järbo Garn AB.

FOTO Lasse Åbom
30 (38) 45 (53) 61 (69) cm
19 (25) 29 (34) 40 (45) cm
MED FORBEHOLD OM EVENTUELLE TRYKKFEIL.
SE SISTE VERSJONEN AV DENNE OPPSKRIFTEN PÅ www.jarbo.se.
10 (12) 15 (16) 18 (20) cm
OVERSETTER HAR IKKE ANSVAR FOR KONTROLL AV OPPSKRIFTEN.
Ca. 700 (1000) 1400 (2000) 2600 (3300) g (fg RXLsp8 / 57595)
6 mm
Til kurv str. (3) 4 (5) 6 brukes skumplate til å stive opp sidene med. Liggeunderlag er velegnet. Det tåler vask, er lett å
klippe i og fleksibelt å arbeide med. Det brukes 1 liggeunderlag str. 50 x 180 cm per kurv, eller skumgummi etter mål.
Se under kurvens montering for nøyaktige mål.

Rester (fg RXLsp8 / 57595)
6 mm
Edith Kristine Nielsen E-POST patterns@jarbo.se
Karen Marie Vinje
• 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 = arbeid(et), beg = begynn(elsen), m = maske, lm = luftmaske, fm = fastmaske, kjm = kjedemaske, omg = omgang,
hst = halvstav, økn = økning, str = størrelse

FORKLARINGER

Det hekles både en innvendig og en utvendig kurv. Disse hekles/sys sammen, noe som gir hunden god komfort og varme.
Økn A: 2 fm i siste m på raden, hekle 1 lm + 1 lm å snu med. Snu og hekle 1 fm i lm + 1 fm i hver m ut raden = maskeantallet
er økt med 2 m.
Økn B: 2 fm i første m = maskeantallet er økt med 1 m
Felling A: Hopp over 1. fm, hekle til det er 2 fm igjen på raden. Hopp over 1 m og hekle 1 fm i siste m = maskeantallet
er minsket med 2 m
Felling B: Hopp over 1. m, hekle fm ut raden = maskeantallet er minsket med 1 m

KURVEN PASSER TIL

Str. 1: kattunger/katter og hundevalper av små raser
Str. 2: små terrierraser, chihuahua og lign.
Str. 3: pomeranian, malteser, mops og lign.
Str. 4: toy puddel, fox terrier og lign.
Str. 5: dansk/svensk gårdshund, dachs, Jack Russell-terrier og lign.
Str. 6: cocker spaniel, beagle og lign.

BUNN, innvendig

Start med 7 (11) 13 (18) 24 (31) lm + 1 lm til å snu med. Alle rader snus med 1 lm.
Hekle 4 (6) 6 (6) 8 (6) rader med Økn A = 15 (23) 25 (30) 40 (43) m
Hekle 4 (2) 4 (4) 0 (2) rader med Økn B = 19 (25) 29 (34) 40 (45) m
Sett et merke i hver side av raden og hekle rett opp til arb måler 22 (30) 35 (31) 53 (61) cm
Sett et merke i hver side av raden. Nå begynner fellingene.
Hekle 4 (2) 4 (4) 0 (2) rader med Felling B = 15 (23) 25 (30) 40 (43) m
Hekle 4 (2) 4 (4) 0 (2) rader med Felling A = 7 (11) 13 (18) 24 (31) m
Den innvendige bunnen er nåferdig.

BUNN, utvendig

Hekle en utvendig bunn på samme måte som innvendig bunn.
Deretter hekles en omgang for å gjøre bunnen litt større.
Str. 1 (2) 3 (4) avsluttes med en omg fm slik: 1 fm i hver m i siste rad på bunnen, 2 fm i hjørnet, vekselvis 1 og 2 fm i
hver rad før markøren, 1 fm i hver rad til neste markør, vekselvis 1 og 2 fm i hver rad, 2 fm i hjørnet, 1 fm i hver m, 2 fm i
hjørnet, vekselvis 1 og 2 fm i hver rad før markøren, 1 fm i hver rad før neste markør, vekselvis 1 og 2 fm i hver rad før
markøren, 2 fm i hjørnet, avslutt omg med 1 kjm i første fm.
Str. 5 (6) avsluttes med en omg hst slik: 1 lm, 1 hst i hver m i siste rad på bunnen, 2 hst i hjørnet, 1 hst i hver rad, 2 hst
i hjørnet, 1 hst i hver m, 2 hst i hjørnet, 1 hst i hver rad, 2 hst i hjørnet, avslutt omg med 1 kjm i lm i beg på omg.

KANT, innvendig

Start med 9 (11) 14 (15) 17 (19) lm + 1 lm å snu med. Alle rader snus med 1 lm.
Hekle 88 (113) 120 (130) 170 (200) cm. Fell av.

KANT, utvendig

Start med 10 (12) 15 (16) 18 (20) lm + 1 lm å snu med. Alle rader snus med 1 lm.
Hekle 94 (121) 129 (139) 180 (210) cm. Fell av.

MONTERING

TIPS til montering av kanten: sett et merke 4 steder jevnt fordelt på både bunn og kant. Disse 4 merkene skal passe
sammen, og resten av materialet fordeles jevnt mens du hekler/syr bunn og kant sammen.
Sy innvendig kant sammen til en ring. Sy ringen fast på den innvendige bunnen.
Sy utvendig kant sammen til en ring. Fra retten hekles ringen fast på den utvendige bunnen med fm. Sy innvendig og
utvendig bunn sammen med store sting så skumplaten i kanten holder seg på plass.
Klipp skumplaten 9 x 90 (11 x 118) 14 x 125 (15 x 134) 17 x 175 (19 x 205) cm. Sy ev. noen sting i skumplaten for å
holde den sammen til en ring.
Nå hekles innvendig og utvendig kant sammen med kjm fra yttersiden.
TIPS til sammenhekling: Sett klesklyper fast rundt på kurven og jevnt fordelt. Det holder styr på alle lag (2 x kant + skumplate)
mens du hekler den fine avslutningen hele veien rundt på kurven.
OBS: til str. 5 (6) markeres alle 4 hjørner ved å sy noen stramme sting i øverste kant. Det gjør kurven mer stabil til de
større hundene.

KJØTTBEIN

Leketøy til hunden.
Start med 20 (30) 30 (40) 45 (50) lm + 1 lm til å snu med. Alle rader snus med 1 lm.
Hekle 1 (2) 3 (4) 4 (5) rader fm og fell av.
Hekle et stykke til på samme måte.
Knytt en knute i enden av hvert stykke og sy stykkene sammen på midten.
Nå har hunden et kjøttbein som matcher hundekurven.
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