Oppskrift på:

“Våren lyst i møte”

Designer: Magda E Johnsen
Vanskelighetsgrad: Enkel
Garn: Trollgarn eller hvilket som helst garn som
gir strikkefasthet, pinne 5.5:
14 masker = 10 cm
Garnmengde: Tilsammen ca 100 g
Luene er heklet i halvstaver på krok nr 5.5 eller 6.
Den stripete lua har selve pullen eller bakhodet
ensfarget, ellers striper i 1 omgang av hver farge.
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Heklet lue:
Legg opp 4 luftmasker og lag en ring ved hjelp av en kjedemaske. Hekle 12 halvstaver i ringen.
Den første halvstaven består av 2 luftmasker. Når du har heklet de 12 stavene så låser du omgangen med en
kjedemaske i den andre masken av de 2. Dette gjøres på hver omgang hele arbeidet igjennom.
Omgang 2
Hekle 2 halvstaver i hver maske til 24 halvstaver.
Omgang 3:
Hekle omgangen uten å øke (24 halvstaver).
Omgang 4:

Øk 1 maske i hver 2. maske, 36 halvstaver.
Omgang 5:

Øk 1 maske i hver 3. maske, 48 halvstaver. Pass på at du øker på samme sted du økte på i
forrige omgang.
Omgang 6:

Øk 1 maske i hver 4. maske, 60 halvstaver.
Omgang 7:

Øk 4 masker gjevnt fordelt til 64 halvstaver.
(Nå begynner stripene i stripelua) Nå fortsettes det å hekle 11 omganger uten øking. Prøv luen,
kanskje må du ta av en omgang eller legge til en. Avslutt med 1 omgang fastmasker i en kontrastfarge.
Rosen
Legg opp 4 luftmasker på krok nr 6 og lag en ring ved hjelp av en kjedemaske.
1 omg:
Hekle 15 staver i ringen, (den første staven består av 3 luftmasker), avslutt omgangen med 1 kjedemaske i
den tredje masken for å låse omgangen.
2 omg:
Start med å hekle 1 fastmaske i første maske på forrige omgang. Hekle *5 luftmasker, hopp over 2 masker og
hekle en fastmaske i den tredje*, fortsett ut omgangen.
Du skal nå ha 5 kronblader pent fordelt rundt midten. Avslutt med en kjedemaske i samme maske som du startet omgangen med.
3 omg:
Du skal nå fylle kronbladene. Første kronblad:
*1 fastmaske, 1 halvstav, 5 staver, 1 halvstav og 1 fastmaske*, hopp direkte over i kron blad 2 og gjør det samme, i de 3 siste bladene, en kjedemaske i samme
masken som du startet med for å avslutte omgangen pent.
4 omg:
Velg den første av de to ledige maskene bak hvert
kronblad (stikk kroken ned bak kronbladet) og hekle 1 fastmaske i den, hekle så 6 luftmasker og 1 fastmaske
i den første masken bak neste kronblad - fortsett slik ut omgangen og avslutt med å sette kroken i den samme
masken som du startet med.
5 omg:
Fyll hvert kronblad med: 1 halvstav, 3 staver,
2 dobbelstaver, 3 staver, 1 halvstav. Husk å låse
omgangen med en kjedemaske når du har kommet rundt. (Det gjøres ved å hekle en kjedemaske i den samme
masken som du startet omgangen med). Klipp av garnet, fest tråden og sy i en pen knapp, vi synest en tinnknapp
ble fint.

			”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.”

