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DESIGN 

House of Yarn

GARN

SPIRE 100 % superwash merinoull, 50 gram = ca 175 meter

SØNNAVIND 80 % superwash ull, 20 % nylon,

50 gram = ca 175 meter

STØRRELSER

1-2 år (4-8 år) ungdom/voksen

PLAGGETS MÅL

Omkrets ca 39 (44) 49 cm

GARNFORBRUK

Farge 1 1 nøste alle størrelser

Farge 2 1 nøste alle størrelser

Farge 3 1 nøste alle størrelser

FARGER

Farge 1 SØNNAVIND, Karminrød 607

Farge 2 SPIRE, Lys blå 411

Farge 3 SPIRE, Hvit 403

PINNEFORSLAG

Heklenål nr 5

STRIKKEFASTHET

14,5 hst med dobbelt garn og heklenål nr 5 = 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

lm = luft maske, fm = fastmaske, hst = halvstav
1. hst = 2 lm

Arbeidet hekles med dobbelt garn.

STRIPEMØNSTER

3 (3) 4 omganger med farge 1,

1 omgang med farge 3,

3 (3) 4 omganger med farge 2,

1 omgang med farge 3,

3 (3) 4 omganger med farge 1.

Legg opp 56 (64) 72 lm med farge 2 og heklenål nr 5. 

Ta sammen til en ring med 1 kjm i første lm.

1. omgang: Hekle 2 lm (= 1. hst), videre hekles 1 hst i hver lm 

= 72 hst. Ta sammen med 1 kjm i første hst.

Hekle videre med hst og stripemønster.

Klipp av garnet.



Vi er stolte over å kunne dele vår myke kolleksjon med deilige nøster i moderne og fine farger.
Med flere ulike garntyper, i nøye utvalgte blends, gir vi alle strikkere mulighet til å velge det garnet som passer dem.

 
Garnet er produsert av merkevarehuset House of Yarn, som er Nordens største leverandør av kvalitetsgarn.
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