MODELL | 219-18

HEKLET
JULEKORTKURV
SUPERWASH SPORT

#gjestalgarn #GG
#houseofyarn_norway

3,5+4

219-18
HEKLET JULEKORTKURV

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
SUPERWASH SPORT 100% superwash ull,
50 gram = ca 100 meter

DESIGN

Kari H. Ødegaard

STØRRELSER

ca 37 x 38 cm

GARNFORBRUK
Rød 204 = farge 1
Hvit 202 = farge 2

4 nøster
1 nøste

HEKLENÅLFORSLAG

3½ eller 4 mm

TILBEHØR
		
		

1 liten bjelle
Beslag eller 1 trepinne
2 trekuler til oppheng

HEKLEFASTHET
		

18 fm i bredden med heklenål 3 ½
eller 4 måler 10 cm

Alternativt garn: BOMULL-MERINO, BOMULL NATURA,
BOMULL SPORT & PURE MERINO
Sjekk heklefastheten ved å hekle en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere nål. Har du færre m, skift til tynnere nål.
FORKORTELSER

Se side 4

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt
uten avtale med House of Yarn AS.
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FORSTYKKET

3: Legg opp 21 lm, beg i 2. Im fra nålen og hekle 20 fm tilbake

Beg nede i spissen og legg opp 4 lm med farge 1. Snu alle rader

med 1 fm i hver lm. Hekle 2 rader til med 1 fm i hver fm. Hekle

med 1 lm = 1. fm

1 remse i farge 1 og 1 remse i farge 2.

1. rad: Beg i 3. 1m fra nålen og hekle 2 fm (= 3 fin).

4: Legg opp 17 lm, beg i 2. Im fra nålen og hekle 16 fm tilbake

2. rad: Hekle 2 fm i 1. fm, 1 fm i neste fm, 2 fm i siste fm

med 1 fm i hver Im. Hekle 2 rader til med 1 fm i hver fm. Hekle

(= 5 fm).

1 remse i farge 1 og 1 remse i farge 2.

3. rad: Hekle 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver av de neste 3 fm,

5: Legg opp 13 lm, beg i 2. Im fra nålen og hekle 12 fm tilbake

2 fm i siste fm (= 7 fm).

med 1 fm i hver Im. Hekle 2 rader til med 1 fm i hver fm. Hekle

Øk slik på hver rad til det i alt er 17 fm på raden.

1 remse i farge 1 og 1 remse i farge 2.

Del arb i to og hekle hver side ferdig for seg. Beg i siden

Fest remsene i farge 1 langs den ene skråkanten og remsene

etter delingen og hekle 2 fm i 1. fm, hekle 1 fm i hver

i farge 2 langs den andre skråkanten fra spissen og opp.

og en av de 7 neste fm. Snu og hekle 1 kjm i 1. fm, hekle videre

Flett remsene slik at det dannes et rutemønster vekselvis i hver

1 fm i hver og en av de neste 7 fm, 2 fm i siste fm.

farge og fest i motsatt side.

Fortsett videre rett opp med økinger i ytterkant og fellinger

Hekle 1 omg fm med farge 1 rundt hele hjertet og deretter

i innerkant på hver rad til det er heklet 20 rader fra delingen.

1 omg ”musetagger” med farge 2 slik: x 1 fm, 3 lm, 1 fm i samme

Hekle den andre siden på samme måte med økinger i ytterkant

fm, hopp over 1 fm, gjenta fra x hele veien rundt.

og fellinger i innerkant.
Hekle delene sm igjen slik:

BAKSTYKKET

Hekle 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de neste 7 fm, utelat

Legg opp med farge 1 og hekle som forstykket til det

den siste fm, hekle videre 32 lm, utelat 1 fm, 1 fm i hver

i alt er 65 fm i raden. Hekle videre rett opp med 1 fm i hver

og en av de neste 7 fm, 2 fm i siste fm (= 48 fm).

fm til arb måler ca. 33 cm. Hekle deretter 1 rad slik: 1 dst

Hekle ca. 3 cm rett opp med 1 fm i hver fm (snu alle radene

i hver av de 2 første fm, x 2 Im, hopp over 2 fm, 1 dst i hver

med 1 lm = 1. fm). Del arb i 2 med 24 fm til hver side.

av de 2 neste fm, gjenta fra x raden ut. Hekle deretter en rad

Snu og fell 1 fm i hver side på hver rad til det er 4 fin igjen

fm slik: x 1 fm i hver og en av de 2 dst, 2 fm i lm-buen, gjenta fra

på raden. Hekle den andre siden på samme måte. Hekle 1 omg

x raden ut.

fm med farge 1 rundt ”trekanten” inne i hjertet.

Hekle videre en rad musetagger med farge 1.
Sy forstykket ti! bakstykket med attersting (la det være en liten

REMSER

rød kant på hver side av forstykket). Sy en bjelle i spissen nede

1: Legg opp 29 Im, beg i 2. lm fra nålen og hekle 28 fm tilbake

på bakstykket.

med 1 fm i hver lm. Hekle 2 rader til med 1 fm i hver fm. Hekle

Sett på beslag eller tre en pinne gjennom hullraden, lim

1 remse i farge 1 og 1 remse i farge 2.

en trekule i hver ende og tvinn en snor i farge 1 for oppheng.

2: Legg opp 25 Im, beg i 2. Im fra nålen og hekle 24 fm tilbake
med 1 fm i hver Im. Hekle 2 rader til med 1 fm i hver fm. Hekle

Press ikke arb, men legg det eventuelt flatt i fasong under

1 remse i farge 1 og 1 remse i farge 2.

fuktige håndklær og la det ligge til det er tørt..
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Garn brukt
i denne oppskriften

SUPERWASH
SPORT
100 % ren ny ull

SUPERWASH SPORT er et klassisk 4-tråds
superwashbehandlet sportsgarn i 100 %
ren ny ull. Garnet passer til alle typer
plagg til sport- og fritid for aktive barn
og voksne. Superwash Sport holder seg
svært godt i bruk og vask. Dette er et godt
garn til skigensere i norske tradisjons
mønster, til tradisjonell koftestrikk og
jakker, men også til fine aranmønster
og strukturstrikk samt alle typer tilbehør
som luer, skjerf og votter.
Tips! Husk at du kan strikke med
Superwash Sport, Bomull-Merino,
Bomull Natura, Bomull Sport og Pure
Merino og etter samme oppskrift.
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3,5-4

22-23
50 gram = ca 100 meter
40°C

•
•
•
•

Ullvugge 40 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

NB! Strikkefastheten som er oppgitt på
banderolen, er kun veiledende. Husk at
du alltid skal følge strikkefastheten som
er oppgitt i oppskriften.

Vanlige forkortelser
• m=maske
• omg=omgang
• arb=arbeidet
• beg=begynn
• sm=sammen
• lm=luftmaske(r)
• fm=fastmaske(r)
• st=stav(er)
• dst=dobbelstav(er)
• kjm=kjedemaske(r)
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY
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