Rettelse tema 33
Nr 20
Heklede kurver
Garnmengde liten kurv:
Koks 1088: 150 gram
Lys koks 1055: 150 gram
Rød 4120: 50 gram
Cerise 4627: 50 gram, eller rest
Innerdel:
Hekle 2 lm med koks og heklenål
nr 5. Hekle 9 fm i 1. lm. Sett et
merke ved omg beg, hekle rundt
i spiral, uten å avslutte omg.
Hekle kun i bakerste m-ledd, 2
fm i hver fm omg rundt = 18 fm.
Hekle *1 fm, 2 fm i neste fm*,
gjenta fra *-* omg rundt = 27
fm.
Hekle *2 fm, 2 fm i neste fm*,
gjenta fra *-* omg rundt = 36
fm.
Fortsett å øke på samme måte
med 9 fm mer for hver økning,
og med 1 fm mer mellom
økningene til i alt (90) 144 fm.
Liten kurv:
Hekle 12 omg fm med koks uten
økning.
På neste omg felles 10 fm jevnt
fordelt = 80 fm. Hekle ytterligere
8 omg med rød. Legg arb til side.
Stor kurv:
Hekle 17 omg fm med koks uten
økning.
På neste omg felles 16 fm jevnt
fordelt = 128 fm.
Hekle ytterligere 6 omg.
Skift til lys koks, og hekle 10
omg. Legg arb til side.
Ytterdel:
Beg i bunnen og hekle fm rundt i
fremre m-ledd med lys koks liten
kurv, rød stor kurv. Følg m-ledd
og hekle rundt og rundt, slutt
ved fargeskifte.
Montering stor kurv:
Brett kanten utover og hekle den
sm med ytterlagets siste omg
med fm og lys koks, slutt med en
knute slik: Hekle 3 lm, 8 fm i 1.
lm. Sy til slik at knuten peker ut.
Montering liten kurv:
Hekle som stor, men med cerise.
Tov kurvene, se side 1.
Strekk og form kurvene mens de
ennå er fuktige.

Nr 27
Heklet julepute
Størrelse:
Diameter etter toving: Ca 45 cm
Garn:
tove (100 % ull, 50 gram = ca
160 meter)
Garnmengde til 2 puter:
Mørk rød 4228: 400 gram
Lys rød 4120: 100 gram
Natur 1012: 50 gram
Veiledende heklenål:
Nr 4
Heklefasthet:
20 fm med heklenål nr 4 = 10
cm
Legg opp 2 lm med mørk rød og
heklenål nr 4. Hekle 9 fm i 1. lm.
Sett et merke ved omg beg,
hekle rundt i spiral, uten å
avslutte omg.
Hekle kun i bakerste m-ledd, 2
fm i hver fm = 18 fm.
Hekle *1 fm, 2 fm i neste fm*,
gjenta fra *-* omg rundt = 27
fm.
Hekle *2 fm, 2 fm i neste fm*,
gjenta fra *-* omg rundt = 36
fm.
Gjenta økningene på samme
måte, men forskyv med 1 m for
hver omg = 9 fm økt hver omg.
Hekle til puten måler ca 55 cm i
diameter.
Hekle en del til på samme måte.
Montering:
Dekor på den ene siden:
Beg innerst i spiralen med lys
rød. Beg i 1. fm av de 9 første
fm, og hekle fm i fremre m-ledd
rundt i spiral.
Hekle vekselvis 2½ omg med lys
rød, og 1½ omg natur til
diameteren måler ca 40 cm.
Sy delene sm.
Tov puten, se side 5.
Strekk og form puten mens den
ennå er fuktig.

Nr 3

Heklede bordbrikker

7. Rad: Hekle 1 st i hver st/dbst,
og 2 st i hver lm-bue raden ut.

