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GLOW

GG15·02 HEKLET REFLEKS-LUE
DESIGN

Gjestal Garn

GARN

GLOW – Garn med reflekterende tråd
85% akryl, 15% polyester
Nøster à 50 gram = 100 meter

STØRRELSER
Hodevidde i cm

48

(54)

GARNFORBRUK
Turkis nr 143
Oransje nr 142
Gult nr 141

2
2
1

(2)
(2)
(1)

HEKLENÅL

Nr. 5

HEKLEFASTHET

15 fm med heklenål 5 = 10 cm
Husk at heklefastheten må holdes
hvis resultatet skal bli vellykket.

FORKORTELSER

Lm = luftmaske, kjm = kjedemaske,
fm = fastmaske, hst = halv stav, st = stav,
dst = dobbel stav

Sjekk heklefastheten ved å hekle en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere heklenål. Har du færre m, skift til
tynnere heklenål.

LYS I MØRKET!
Jo flere reflekser, jo bedre! Det gjelder alle, men særlig barna og deg som ferdes ute på mørke veier.
Glow Garn med reflekterende tråd egner seg supert til f.eks. luer, pannebånd, løshalser, skjerf, vanter, votter og
støvelmansjetter. NB! Vær obs på at denne typen garn ikke er en godkjent refleks! En godkjent refleks skal reflektere
en viss mengde lys, og dekke en viss flate av plagget. Derfor anbefaler Gjestal Garn at man alltid bruker en godkjent
refleks i tillegg til plagg strikket i garn med reflekterende tråd.

Hekle 2 fm sammen

2. felling

Stikk heklenålen gjennom neste m og hent tråden (= 2 løkker

*5 fm, 2 fm sammen*. Gjenta fra *–* ut omgangen = 54-60

på nålen), stikk nålen mellom neste m og hent tråden

m. Hekle 1 omgang uten fellinger.

(=3 løkker på nålen), hent tråden og trekk gjennom alle

3. felling

3 løkkene på nålen.

*4 fm, 2 fm sammen. Gjenta fra *–* ut omgangen = 45-50
m. Hekle 1 omgang uten fellinger.

Legg opp 72 (80) lm med turkis, og ta sammen til en ring
med en kjm. Hekle 8 cm. Hekle videre *4,5 cm med oransje,

Videre felles det på hver omgang, med 1 m mindre mellom

gult og turkis*. Gjenta fra *-* til lua måler 26 (30) cm

hver felling for hver fellingsomgang til det er 9 (10) m igjen

Hekle videre med turkis og fell slik:

på omgangen. Klipp av garnet og sy sammen i toppen på lua.
Fest trådene på vrangen.

1. felling
*6 fm, 2 fm sammen*. Gjenta *–* ut omgangen = 63-70 m.
Hekle 1 omgang uten fellinger.
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GG15∙02

GLOW

STRIKKET REFLEKS-SKJERF

DESIGN

Gjestal Garn

GARN

GLOW – Garn med reflekterende tråd
85% akryl, 15% polyester
Nøster à 50 gram = 100 meter

STØRRELSER

20 x 175 cm

GARNFORBRUK
Turkis nr 143
Oransje nr 142
Gukt nr 141

3 nøster
2 nøster
2 nøster

PINNEFORSLAG

Parpinner nr. 6

STRIKKEFASTHET

15 m glattstrikk på p nr 6 = 10 cm
Husk at strikkefastheten må holdes
hvis resultatet skal bli vellykket.

FORKORTELSER

m=maske, r=rett, vr=vrang, p=pinne

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

Strikk striper med 28 cm (lett utstrakt) i hver av fargene*
turkis, oransje, gult * Gjenta fra *-* og avslutt med turkis
Legg opp 30 m med turkis på p nr 6 og strikk fram og tilbake
(= rillestrikk) i striper til arbeidet måler 200 cm. Fell rett av til
en jevn kant som ikke strammer.

HOUSE OF YARN | GJESTAL GARN | LUER OG SKJERF

3

6

6

GLOW

GG15∙02 REFLEKSLUE I RILLESTRIKK
DESIGN

Gjestal Garn

GARN

GLOW – Garn med reflekterende tråd
85% akryl, 15% polyester
Nøster à 50 gram = 100 meter

STØRRELSER
Hodevidde i cm

48

GARNFORBRUK
Turkis nr 143

3 nøster

PINNEFORSLAG

Liten rundp og parpinne nr 6.

STRIKKEFASTHET

15 m glattstrikk på p nr 6 = 10 cm

(52)

Husk at strikkefastheten må holdes
hvis resultatet skal bli vellykket.

FORKORTELSER

m=maske, r=rett, vr=vrang, p=pinne

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

Legg opp 72 (78) m med turkis på liten rundp nr 5 og strikk
2 cm i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Skift til p nr 6 og strikk
videre r fram og tilbake (rillestrikk) til arbeidet måler 22 (25)
cm (lett utstakt). Sett 6 merketråder. Ett merke etter 6 (7) m
videre med 12 (13) m mellom hvert merke (det er 6 (6) m
etter siste merke. Strikk 2 m r sammen før hver merketråd og
2 m vridd r sammen etter hver merketråd (= 12 (12) m felt).
Gjenta fellingene på hver 2. p til det er 36 (39) m igjen på p.
Strikk 2 og 2 m r sammen til 18 (20) m. Klipp av garnet og
strikk 2 og 2 m r sammen samtidig som tråden trekkes
gjennom m. Trekk godt sammen og fest tråden på vrangen.
Sy sammen lua.
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design til håndstrikking og tilbehør til
faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no
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DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/GJESTALGARN
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