HEKLET SJAL / STRIKKET LØS HALS
SJAL
STØRRELSE:
ca. 160 cm langs kanten oppe og ca. 60 cm ned til spissen midt bak.
MATERIALER: Eventyr (70% ull, 30% nylon), nøster à 50 gram.
blå multi nr. 902 : ca. 3 nøster.
VEILEDENDE
HEKLENÅL: 4,5 mm
HEKLEFASTHET: 4 ‘ruter’ og 20 fm i bredden med heklenål 4,5 måler ca. 10 cm.
OBS! Beg på et nytt nøste hvor fargene stemmer overens (samme farge på nøstet
og arbeidet). Dette for at det ikke skal bli en brå overgang i fargeskiftene.

VANLIGE FORKORTELSER
M=maske, r=rett, vr=vrang, str=strikk, p=pinne, omg=omgang, vr-bord=vrangbord,
glattstr=glattstrikk, vrangbordstr=vrangbordstrikk, kantm=kantmaske, arb=arbeidet,
beg=begynn, sm=sammen.

LØS HALS
Legg opp 300 lm.
1. RAD: (retten) Hekle 1 fm i 10. lm fra nålen, 3 lm, 1 fm i samme lm, x 5 lm, hopp
over 4 lm, 1 fm + 3 lm + 1 fm (= 1 picot) i neste lm x Gjenta fra x-x til det er 4 lm
igjen, 5 lm, 1 fm i siste lm.
2. RAD: Snu med 3 kjm til 3. lm, 5 lm, 1 picot i den 3. av de 5 lm i første lm-bue, x
5 lm, 1 picot i den 3. lm på neste lm-bue x hekle fra x-x til den siste lm-buen , 5 lm,
1 fm i 3. lm på den siste lm-buen.
3. RAD: Snu med kjm til 3. lm, x 5 lm i neste lm-bue, 1 picot i den 3. lm på neste
lm-bue x, gjenta fra x-x og slutt med 1 fm i 3. lm av de 5 lm på den siste lm-buen
Gjenta 3. rad hele tiden (det hekles kjm til 3. lm i beg av raden og det utelates 2 lm
på siste lm-bue i slutten av raden).
Hekle til det er 1 lm-bue igjen nede i spissen. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom m.
Hekle 1 omg fm rundt hele sjalet slik: Beg i det ene hjørnet oppe på sjalet og hekle x 1
fm i lm-buen, 3 lm x, gjenta fra x-x rundt hele sjalet. OBS! I hjørnene hekles det 1 fm
+ 3 lm + 1 fm + 3 lm.
Hekle til slutt 1 rad med viftemønster langs skråkantene på sjalet slik: 5 dst i 1.
lm-bue (1. dst hekles som 4 lm), 1 fm i neste lm-bue, x 5 dst i neste lm-bue, 1 fm
i neste lm-bue x, gjenta fra x-x ned til spissen, hekle 4 dst i den 1. lm-buen, 1 dst
i fm, 4 dst i neste lm-bue, 1 dst i fm, 4 dst i neste lm-bue. Hekle videre x 1 fm i
neste lm-bue, 5 dst i neste lm-bue, gjenta fra x-x langs den andre skråkanten. Klipp
av garnet og trekk tråden gjennom m. Fest alle løse tråder.

STØRRELSE: ca. 100 x 30 cm
MATERIALER: Eventyr (70% ull, 30% nylon), nøster à 50 gram.
lilla/grønn multi nr. 903: ca. 2 nøster
VEILEDENDE PINNER: Rundp nr. 5½.
STRIKKEFASTHET: 18 m glattstr i bredden på p nr. 5½ måler 10 cm.
Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.
Legg opp 180 m på p nr. 5½ og str 6 omg rundt med vekselvis 1 omg r og 1 omg
vr (= 3 riller). Str videre vekselvis ca. 5 cm i glattstr og ca. 5 cm omvendt glattstr
(vr på retten, r på vrangen). Str i alt 3 «striper» med glattstr og 2 «striper» i omvendt glattstr. Str 6 omg vekselvis 1 omg r og 1 omg vr (= 3 riller) Fell løst av til en
jevn kant som ikke strammer. Fest alle løse tråder.
Press ikke arb, men legg eventuelt plagget flatt i fasong under
fuktige håndklær og la det ligge til det er tørt.

