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ALPA

EP15·08 PONCHO
GARN

ALPA
15% ull, 20% alpakka, 65% akryl
nøster à 50g = 140 meter

STØRRELSER

One size

PLAGGETS MÅL

Hver del måler 56 x 90 cm

GARNFORBRUK
Hvit nr 100

10 nøster

PINNEFORSLAG

Rundpnr 4
Heklenål 4 mm

STRIKKEFASTHET

20 m glattstrikk i bredden
på p nr. 4 måler 10 cm.
Husk at strikkefastheten må holdes
hvis resultatet skal bli vellykket.

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, vr=vrang, n=nøste(r),
p=pinne, omg=omgang,
lm = luftmaske, kjm = kjedemaske,
fm = fastmaske.

Begynn med nytt nøste i siden på plagget slik at alle tråder blir

KREPSEMASKER

festet der.

krepse-m = krepsemaske
Dette er fastmasker som hekles

MØNSTER

fra venstre mot høyre.

1. p rettsiden: Strikk 1 r, 1 vr.

Disse gir en fin avslutning.

2. p: strikk r
Gjenta disse 2 p.
Første og siste m på p er kantm. Ta 1. m løs av p som om den
skulle strikkes vr, med garnet foran arbeidet. Strikk siste m på p r.
Strikk fram og tilbake på rundp.
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DEL I

KANT RUNDT PONCHOEN

Legg opp 111 m på p nr 4 og strikk mønster til arb måler 90 cm.

1. fm = 1 lm

Fell av til en jevn kant som ikke strammer.

Fest tråden med 1 kjm i den ene spissen og heklenål nr 4 mm

Str del II likt.

og hekle 1 omg fm med 1 m i hver 2. m rundt hele arbeidet.
Hekle 3 fm i spissen på bak og forstykket. Hekle deretter 1

MONTERING

omgang krepsem med 1 m i hver fm.

Sy sammen delene som vist på skisse.

HALSKANT
1. fm = 1 lm
Fest tråden med 1 kjm og heklenål nr 4 mm. Hekle 1 omgang
	
  

fm med 1 fm i hver 2. m. Hekle deretter 1 omgang krepsem med
1 m i hver fm, men hopp over hver 4. m slik at halskanten ikke
blir for vid.

SKISSE
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Trysil Garn er produsert
av Norges største garngrossist
Gjestal Garn.
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FACEBOOK.COM/EUROPRIS.NO
INSTAGRAM: EUROPRIS.NO
WWW.EUROPRIS.NO
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