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Gjestal Garn - en del av

GG 250-03
PÅSKEHØNER

DESIGN
Anne H. Jacobsen
GARN
CORTINA SOFT 100 % ren ny ull, 50 gram = ca 55 meter
MÅL
Høyde ca. 9 (13) cm
GARNFORBRUK
Farge 1 1 nøster
Farge 2 1 nøste eller rest
Farge 3 1 nøste eller rest
FARGER
Farge 1 Natur 700
Farge 2 Valmue rød 709
Farge 3 Svart 701
PINNEFORSLAG
Strømpep nr. 6 (10).
Heklenål 5 (8) mm
STRIKKEFASTHET
Ca. 12 (9) m glattstr i bredden med enkelt (dobbelt) garn på
p nr. 6 (10) måler 10 cm.
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.
FORKORTELSER
m=maske, r=rett, omg=omgang, kantm=kantmaske,
arb=arbeidet, beg=begynn, sm=sammen, n=nøste,
lm=luftmaske(r), kjm=kjedemaske(r), fm=fastmaske(r),
hst=halvstav(er), dblst= dobbelstav(er).
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PERLESTRIKK
1. omg: str 1 r, 1 vr
2. omg: str vr over r og r over vr.
Gjenta 2. omg.
Legg opp 18 m med enkelt (dobbelt), hvitt garn på strømpep
nr. 6 (10) og str 12 omg rundt i perlestr. Str 1 omg med 2 og
2 m r sammen (= 9 m) og deretter 5 omg i glattstr. Klipp av
garnet og trekk tråden gjennom m. Trekk godt sm og fest
tråden på vrangen.
Vinger: Hekle 1 vinge med hvitt garn i en m i høyre side (ved
overgangen fra perlestr til glattstr) slik: Fest tråden med 1
kjm, x hekle 6 lm, 1 fm i samme m, gjenta fra x 2 ganger til.
Klipp av garnet og trekk tråden gjennom m. Hekle den andre
vingen likt i motsatt side.
Stjert: Hekles som vingene i oppleggskanten midt bak.
Sy noen små sting til øyne, nebb og hanekam (se bilde)
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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