Oppskrift på:

“Heklevotter av runde lapper”

Design: Magda Elin Johnsen
Garn: Hvilket som helst garn som har strikkefastheten:
20 masker på pinne 4 = 10 cm
Masketype: Lappene hekles av staver og hekles sammen
av halvstaver.
Heklekrok: nr 4
Garnmengde: ca 150 g
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Slik hekler du lappen:
Legg opp 4 lm med krok 4, ta sammen i en
ring.
Omgang 1:
Hekle tilsammen 12 staver i ringen den
*første staven består av 3 luftmasker*,
** gjentas på hver omgang. Avslutt omgangene med en kjedemaske i den 3. luftmasken.
Hekle 6 runde lapper og fest alle trådene.
Omgang 2:
2 staver i hver maske tilsammen 24 staver.
Omgang 3:
*1 stav i første maske, 2 staver i neste neste*
ut omgangen 36 staver
Omgang 4:
*1 stav i de 2 neste maskene, 2 staver i den
neste 48 staver

Montering:
Fest alle tråder. Bruk en kontrasttråd og del
opp rundingen i 4 / 4
Du skal nå hekle sammen votten med fastmasker og du skal hekle de sammen med 6
fastmasker på hver side hjelpetrådene. Pass på
holde igjen åpning for tomlene.

			”Vi i Happy Knitting bruker vår kunnskap og tid for å gi våre kunder unike produkter. Våre modeller og mønstre vil vi
gjerne dele med deg, og håper du respekterer at vi ikke tillater kopiering eller publisering som ikke er godkjent av oss.”

Hekle sammen på to av sidene først.
Gjør det på 4 av ringene. De 2 siste
ringene tilhører fingrene og de 2 hekles
sammen til slutt.

Slik legges de runde lappene sammen
før de hekles sammen.

Tommel:
Ta opp tilsammen 14 masker til tommel
og hekle staver ca 5 omganger.
På 6 omgang hekles 2 og 2 sammen for
å felle de. Ta av tråden, sy sammen det
lille hullet og fest tråden godt.

