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DESIGN 

Trine Lise Høyseth

GARN

VÅRSØG 100 % økologisk bomull, 50 gram = ca 100 meter

MÅL 

Ca 22 x 22 cm (uten heklekant)

GARNFORBRUK

Farge 1 2 nøster

Farge 2 2 nøster

FARGER

Farge 1 Maisgul 954

Farge 2 Natur 952

PINNEFORSLAG 

Liten rundp nr 4

Heklenål nr 3,5

STRIKKEFASTHET 

22 m glattstrikk p  p nr 4 = 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

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

Legg opp 100 m med farge 1 på p nr 4. Strikk rundt slik: 

1 r med farge 1 (= side-m), mønster etter diagrammet, 

1 r med farge 1 (= side-m) og mønster etter diagrammet. 

Når diagrammet er strikket ferdig, felles det av med farge 1. 

Legg grytekluten dobbel og hekle rundt med farge 1 og 

heklenål nr 3,5. Begynn øverst i høyre hjørnet og hekle 

gjennom begge lag slik:

1. omgang: Hekle 1 fm i hjørnet, *1 fm i hver m (i sidene 

hekles det i hver omgang, men hopp over hver 4. omgang*, 

gjenta fra *-*. NB! Pass på at heklekanten legger seg pent og 

jevnt langs kanten, hekle litt tettere i hjørnene. Slutt med 

12 lm til hempe og 1 kjm i 1. fm i begynnelsen av omgangen.

2. omgang: Hekle *3 lm, 1 fm i den første lm (= 1 picot),

hopp over 2 fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra *-* rundt hele 

grytekluten. Slutt med 14 fm rundt hempen og 1 kjm i kjm fra 

forrige omgang.

Klipp av garnet og fest tråden.

Strikk 2 like grytekluter.
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DIAGRAM  
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  Farge 1


