Versjon 1

91121. HEKLET SJAL MED BLOMSTER OG LUE OG ARMVARMERE
GARNKVALITET Stella, 10 % Mohair, 10 % Ull, 80 % Akryl, ca. 100 g = 550 m
STØRRELSE - SJAL Stort sjal: Ca. 180 x 150 cm. (Lite sjal: Ca. 150 x 125 cm). Mål øverst og ovenfra og ned.
HODEOMKRETS - LUE Ca. 56-58 cm
LENGDE - ARMVARMERE Lengde til håndledd: Ca. 31 cm, omkrets arm under albuen: Ca. 26 cm
GARNMENGDE SJAL Fg 45013 Ca. 500(400) g
GARNMENGDE Lue Fg 45013 Ca. 75 g
GARNMENGDE Armvarmere Fg 45013 Ca. 75 g
STRØMPEPINNER Nr. 3.5 (til lue), 4 og 5 (til armvarmere)
RUNDPINNE Nr. 3.5, 60 cm (til lue)
HEKLENÅL Nr. 4 (til sjal og lue)
TILBEHØR Ev. ca. 60-63 cm grosgrainbånd/ripsbånd (til å sy fast inni luen for at hodeomkretsen skal holdes stabil).
HEKLEFASTHET Blomst: Ca. 15,5 cm i diameter. Hvis heklefastheten ikke stemmer, bytter du til tynnere eller tykkere heklenål.
STRIKKEFASTHET - LUE Ca. 21 m x 32 p glattstr med dobbelt garn på p nr. 3.5 - eller bytt til tynnere eller tykkere pinner så
strikkefastheten stemmer.
STRIKKEFASTHET - ARMVARMERE Ca. 17 m x 24 p glattstr med dobbelt garn på p nr 5 - eller bytt til tynnere eller tykkere pinner
så strikkefastheten stemmer.
FORKLARINGER
1 økn: Ta opp tråden mellom 2 m, vri den og str den vridd r eller vr slik som det passer i arb.
Fell 1 m: 2 r sm. 1 otf: Ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over den strikkede.
Vrangbord:
1.p: *1 r, 1 vr*, gjenta *-* ut p.
2. p og alle flg p: str r over r og vr over vr m.
Snupinne med dobbel maske (dbl-m): Legg garnet foran arb, ta 1 m løs av som om den skulle str vr, dra samtidig tråden stramt
bakover. Slik fremstår m som dobbel (= dbl-m). Hvis garnet ikke dras stramt nok, vil det dannes et hull i arb. Når du str over alle m
igjen, str dbl-m som én m.
HEKLEFORKLARINGER
1 lm: Lag en løkke (= første lm), stikk heklenålen inn i løkken, *lag et kast på nålen og dra det gjennom løkken*, gjenta *-* til ønsket
antall lm.
1 kjm: Stikk nålen gjennom en av m på forrige rad, 1 kast på nålen, dra det gjennom både m fra forrige rad og m på nålen.
1 fm: Stikk nålen gjennom en av m på forrige rad, 1 kast på nålen, dra det gjennom m (= 2 m på nålen), 1 kast, dra det gjennom de 2
m på nålen.
Hst (halvstav): 1 kast på nålen, stikk nålen gjennom en av m på forrige rad, 1 kast, dra det gjennom 1 m (= 3 m på nålen), 1 kast, dra
det gjennom alle m på nålen.
St (stav): 1 kast på nålen, stikk nålen gjennom en av m på forrige rad, 1 kast, dra det gjennom 1 m (= 3 m på nålen), 1 kast, dra det
gjennom de 2 første m, 1 kast, dra det gjennom de siste 2 m.
Dst (dobbel stav): 2 kast på nålen, stikk nålen gjennom en av m på forrige rad, 1 kast, dra det gjennom 1 m (= 4 m på nålen), 1 kast,
dra det gjennom de 2 første m, 1 kast, dra det gjennom de neste 2 m, 1 kast, dra det gjennom de 2 siste m på nålen.
3-dst (tredobbel stav): 3 kast på nålen, stikk nålen gjennom en av m på forrige rad, 1 kast, dra det gjennom 1 m (= 5 m på nålen), 1
kast, dra det gjennom de 2 første m totalt 4 ggr.
2 st-gr (gruppe av 2 st heklet i samme m): 1 kast, stikk nålen gjennom m på foregående rad, 1 kast, dra det gjennom m, 1 kast, dra
det gjennom m og kastet på nålen, 1 kast, stikk nålen gjennom samme m, dra kastet gjennom m, 1 kast, dra det gjennom m og kastet
på nålen, 1 kast, dra det gjennom alle 3 m på nålen.
3 st-gr (gruppe av 3 st hekle i samme m): Hekles som 2 st-gr, men hekle 3 st i samme m og dra det siste kastet gjennom alle 4 m
på nålen.
HEKLET SJAL
Hekle totalt 78(55) store blomster som hekles sammen til slutt og 33(27) små blomster som hekles fast langs kanten.
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STOR BLOMST
Hekle 6 lm med heklenål nr. 4, sett sm til en ring med 1 kjm.
1. omg: 12 fm rundt ringen.
2. omg: 4 lm (=1 st+1 lm), *1 st i neste m, 1 lm*, gjenta *-* totalt 12 ggr, sett sm med 1 kjm i 2. lm.
3. omg: 1 kjm rundt lmb, 3 lm (= 1 st), 2 st-gr (se HEKLEFORKLARINGER), 2 lm. *3 st-gr, 2 lm*, gjenta *-* totalt 11 ggr. Sett sm med
1 kjm i første st-gr = totalt 12 st-gr.
4. omg: *1 fm+2 st+2 dst rundt lmb, 1 dst i st-gr, 3 lm, 1 fm i den dst som nettopp ble heklet, 2 dst+2 st+1 fm rundt neste lmb*. Gjenta
*-* totalt 6 ggr = 6 blad. Sett sm med 1 kjm i st-gr.
5. omg: *8 lm (bak bladet), 1 fm i st-gr etter bladet (= mellom de to bladene)*. Gjenta *-* totalt 6 ggr.
6. omg: *1 fm, 3 st, 1 dst i hver av de neste 3 m, 1 lm, 1 dst, 2 lm, 1 3-dst, 2 lm, 1 dst, 1 lm, 1 dst i hver av de neste 3 m, 3 st, 1 fm
rundt lmb bak bladet*. Gjenta *-* totalt 6 ggr. Sett sm med 1 kjm i første bladets første fm.
7. omg: 1 kjm i fm på kronbladet, 1 kjm i hver av bladets 3 st, *1 fm i hver av 3 dst, 1 fm+3 lm+1 fm rundt lmb, 1 fm i dst, 2 fm rundt
lmb, 1 fm i 3-dst, 2 fm rundt lmb, 1 fm i dst, 1 fm+3 lm+1 fm rundt lmb, 1 fm i hver av de neste 3 dst, 5 lm, hopp over til første dst av
de 3 dst på neste kronblad*. Gjenta *-* på neste kronblad totalt 6 ggr. Sett sm med 1 kjm i 4. kjm fra beg på omg. Klipp av garnet.
Sammenhekling av store blomster:
1.-6. omg: Hekle som til stor blomst, se forklaring over.
7. omg: 1 kjm i fm på kronbladet, 1 kjm i hver av bladets 3 st, *1 fm i hver av de 3 dst, 1 fm+3 lm+1 fm rundt lmb, 1 fm i dst, 2 fm rundt
lmb, 1 fm i 3-dst (= kronbladets spiss). Ta ut nålen og stikk den ned i kronbladets spiss på neste blomst eller samling av blomster, sett
m tilbake på nålen, 1 kast, trekk det gjennom begge m på nålen, 2 fm rundt lmb, 1 fm i dst, 1 fm+3 lm+1 fm rundt lmb, 1 fm i hver av
de neste 3 dst, 3 lm. Ta ut nålen og stikk den ned i lmb med 5 lm på 2. blomsten, 3 lm, 1 fm i 3. lm, 2 lm, hopp over til første dst av de
3 dst på neste kronblad*. Gjenta sammenheklingen *-* før hver blomst. Der det ikke skal settes sammen flere blomster, hekles 7. omg
som forklart til stor blomst ovenfor. Hekle sm alle blomstene iflg forklaringen, se foto og skisse.
LITEN BLOMST TIL KANTEN
Hekle 3 lm med heklenål nr. 4, sett sm til en ring med 1 kjm.
Midten på blomsten:
1.omg: 5 fm rundt ringen. Stilk: 5 lm, ta ut nålen og stikk den ned i samlingen av store blomster (se skisse og foto), sett tilbake m på
nålen, 1 kast, trekk kastet gjennom begge m på nålen, 1 fm i hver av stilkens 5 lm (= 5 fm), fest med 1 kjm i første fm midt i blomsten.
Heretter hekles blomsten ferdig i rader (= fram og tilbake).
Blomst:
2. rad: 4 lm (= første st + 1 lm)+1 st i 2. fm i midten på blomsten, 1 lm, 1 dst+1 lm+1 dst+1 lm i neste m, 1 dst+1 lm +3-dst, 1 lm, 1 dst
i neste m, 1 lm, 1 dst+1 lm+1 dst i neste m, 1 st+1 lm+1 st i neste m. Snu med 1 lm.
3. rad: 1 fm i hver m og lm = 21 fm.
4. rad: Ta ut nålen og stikk den ned i lmb av 5 lm på den store blomsten, sett m tilbake på nålen, 1 kast, dra kastet gjennom begge m
på nålen. *1 fm+3 lm+1 fm i blomstens fm, 1 kjm i neste m*, gjenta *-* totalt 10 ggr.
Avslutt med 1 fm+3 lm+1 fm i siste fm.
Sett sm med en annen blomst som forklart over. Hekle en liten blomst mellom hver av de store blomstene langs kanten på sjalet, se
foto og skisse.
MONTERING
Spenn opp sjalet i ønsket fasong, form eventuelt litt på spissene på blomstene og blomstene langs kanten. Legg sjalet mellom to
fuktige handklær og la det tørke.
LUE
Strikkes med dobbelt garn, begynn med begge tråder på samme sted i garnets fargerapport. Legg opp 6 m på 3 strømpep nr. 3.5 og
med dobbelt garn så luen blir tett og fast. Oppleggstråden markerer beg på omg, gjenta *-*.
1. omg: Str r.
2. omg: *1 r, 1 økn* = 12 m.
3. omg og alle ulike omg: Str r.
4. omg: *2 r, 1 økn* = 18 m.
6. omg: *3 r, 1 økn* = 24 m. Nå fordeles m på 4 strømpep.
8. omg: *4 r, 1 økn* = 30 m.
Forts slik og øk antallet m på annenhver omg (= 6 økn på hver omg), til det er 108 m.
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Bytt til rundp nr. 3½ når m ikke lenger får plass på strømpep. Str heretter rett opp til arb måler ca. 21 cm fra oppleggstråden (= midten
på luen).
BRETT
Str videre fram og tilbake i rillestr (= r på alle p).
1. p, retten: *18 r, 1 økn*, gjenta 6 ggr = 114 m, snu.
2. p, vrangen: Str r, snu.
3. p: *19 r, 1 økn* = 120 m, snu.
4. p: Str r, snu.
5. p: *20 r, 1 økn* = 126 m, snu.
6. p: Str r, snu.
7. p: *21 r, 1 økn* = 132 m, snu. Sett en merketråd midt bak.
8. p: Str til det er 11 m til midt bak, snu med 1 dbl-m.
9. p: 15 r, 1 økn, *20 r, 1 økn*, gjenta *-* 4 ggr, 15 r = 115 m, snu med 1 dbl-m (= 11 m igjen til midt bak).
10. p: Str til det er 16 m igjen til midt bak = 110 m, snu med 1 dbl-m.
11. p: 11 r, 1 økn, *21 r, 1 økn*, gjenta *-* 4 ggr, 10 r = 110 m, snu med 1 dbl-m (= 16 m igjen til midt bak).
12. p: Str til det er 21 m igjen til midt bak = 105 m, snu med 1 dbl-m.
13. p: 6 r, 1 økn, *22 r, 1 økn*, gjenta *-* 4 ggr, 6 r = 105 m, snu med 1 dbl-m (= 21 m igjen til midt bak).
14. p: Str til det er 26 m igjen til midt bak = 100 m, snu med 1 dbl-m.
15. p: 2 r, 1 økn, *23 r, 1 økn*, gjenta *-* 4 ggr, 1 r = 100 m, snu med 1 dbl-m (= 26 m igjen til midt bak).
16. p: Str til det er 31 m igjen til midt bak = 95 m, snu med 1 dbl-m.
17. p: 9 r, 1 økn, *24 r, 1 økn*, gjenta *-* 4 ggr, 9 r = 94 m, snu med 1 dbl-m (= 31 m igjen til midt bak).
18. p: Str r over alle m = 156 m. OBS! Str alle dbl-m som én m. Fell av med r m.
MONTERING
OBS! Snu luen så den vrangstrikkede siden kommer på retten. Legg luen mellom to fuktige håndklær og la den tørke. Sy sm bretten
midt bak med maskesting. Heklet kant på bretten: Med heklenål nr. 4 hekles 1 rad fm langs kanten på bretten, beg midt bak. Hopp
over hver 6. m så bretten holdes litt sammen. Hekle deretter 1 rad fm i samme m som forrige rad, så kanten blir dobbel. Hekle
deretter 1 rad i samme som de tidligere slik: *1 fm, 1 lm, hopp over 1 m*, gjenta *-* så kanten blir tredobbel og dermed mer stabil.
Avslutt med 1 kjm i første fm. Brett ca. 2 cm av kanten midt bak og sy den fast mot retten med et par sting slik at bretten holder seg
på plass. Sy eventuelt fast et grosgrainbånd/ripsbånd på innsiden av luen så formen blir stabil, regulér fasongen på luen med båndet.
Damp luen lett så den tover seg litt. Luen kan også børstes lett med en stiv børste.
ARMVARMERE
Strikkes med dobbelt garn, begynn med begge trådene på samme sted i garnets fargerapport.
Venstre armvarmer: Legg opp 50 m med dobbelt garn på strømpep nr. 4, fordel m på 4 p. Str 5 cm vr.bord rundt, 1 r, 1 vr. Bytt til
strømpep nr. 5 og str videre i glattstr (= r på alle p). På 1. omg felles slik: str *8 r, 2 r sm*, gjenta *-* ut omg = 45 m. Heretter felles 1 m
i beg og slutten av omg slik: str *1 r, 2 r sm, str til det er 3 m igjen på omg, str 1 otf, 1 r*, gjenta *-* hver 6. omg til det er 31 m på p.
Forts å str rett opp til arb måler 31 cm, eller til ønsket lengde til håndleddet og beg av tommelkilen. Tommelkile: Str til det er 6 m
igjen på omg: 1 økn, 1 r, 1 økn, 5 r. Str 1 omg glattstr. Heretter økes til tommelkilen ved å øke antallet m i kilen. Str til det er 8 m igjen
på omg: 1 økn, 3 r, 1 økn, 5 r. Forts å øke til kilen på denne måten annenhver omg til det er 15 m i kilen. La håndens 30 m hvile og str
ferdig tommelen. Legg opp 3 nye m bak tommelen = 18 m. Str 1 omg glattstr. På neste omg str 1 otf (= str den siste m i kilen + den
første av de 3 m sm), 1 r (= midterste av de 3 m), fell 1 m (= str den siste av de 3 m + den første av kilens m sm), str ut omg = 16 m.
Str ytterligere 2 omg glattstr. Fell av med rm. Hånden: Forts med håndens hvilende 30 m. Plukk opp 3 m i de 3 nye m bak
tommelkilen = 33 m. Str 8 omg glattstr. Fell av med r m. Snu armvarmeren så den vrangstrikkede siden blir retten (= venstre
armvarmer). Høyre armvarmer: Str som venstre, men speilvendt. Det vil si at økn til tommelen str slik: 5 r, 1 økn, 1 r, 1 økn, str ut
omg. Str 1 omg glattstr. Gjenta økn til kilen annenhver omg til det er 15 m i kilen. Str ferdig tommelen og hånden. Fell av på samme
måte som på venstre armvarmer. Snu armvarmeren så den vrangstrikkede siden blir retten (= høyre armvarmer).
MONTERING
Legg armvarmerne mellom to fuktige håndklær og la dem tørke. Fest alle løse tråder på vrangen (= på den glattstrikkede siden).
VASKERÅD
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Strikkede/heklede plagg vaskes separat på finvask, med vrangen ut og uten optisk blekemiddel. Unngå bløtlegging. Strekkes i fasong
i våt tilstand. Tørkes liggende.
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Tips & Råd
For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den
angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet.
For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med
garn i samme garngruppe).

Forkortelser
Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel
overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke,
ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue,
mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker,
rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden,
ytterl=ytterligere, økn=økning
Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre
maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer,
ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue,
m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende,
RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav,
5-lmb=luftmaskebue med 5 lm
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