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SIKKSAKKSJAL

Cookie (100 % Akryl, Kaka ca. 200 g = 600 m)
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
Ca. 13 st mønsterhekling med heklenål 6 mm = ca. 10 cm
Ca. 55 x 225 cm
Ca. 330 g (fg 46210)
6 mm
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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

fg=farge, fm=fastmaske, lm=luftmaske, m=maske, st=stav

FORKLARINGER

Luftmaske (lm): Lag en renneløkke på nålen (eller stikk nålen inn i neste m om du skal hekle lm underveis i arb), *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 det gjennom begge
m på nålen.
Stav (st): Lag et kast på nålen, stikk nålen ned i en m på forrige rad/omg, 1 kast på nålen, dra det gjennom m, (kast på
nålen, dra det gjennom 2 m) 2 ggr.

SJAL

Legg opp 87 lm med heklenål 6 mm.
Rad 1: 2 fm i 3. lm, * 5 fm, hopp over 3 lm, 5 fm, 3 fm i neste lm *, gjenta *-* ut raden, avslutt med med 2 fm i siste lm.
Rad 2: 3 lm, 2 st i 1. fm, * 5 st, hopp over 2 fm, 5 st, 3 st i neste fm *, gjenta *-* ut raden, avslutt med 2 st i siste fm.
Rad 3: 3 lm, 2 st i 1. st, * 5 st, hopp over 2 st, 5 st, 3 st i neste st *, gjenta *-* ut raden, avslutt med 2 st i siste st.
Gjenta 3. rad til sjalet måler ca. 225 cm. Avslutt med 1 rad fm. Klipp av garnet, dra tråden gjennom siste m og fest den.
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