Designet for Happy Knitting av Magda Johnsen

Oppskrift på

Phillips kjørelue

Vanskelighetsgrad: Middels
Størrelse: 3 mnd
Garn: Pandora fra Rauma Ullvare
100 % ull bomull / 50 g ca 180 m
Strikkefasthet: 27 m = 10 cm
Heklekrok: nr 3

- Phillip ønsker alle gutta
riktig flotte og opplevelsesrike
kjøreturer!

Fjordgata 16, 7010 Trondheim - NORWAY Tlf: + 47 906 74 703 www.happyknitting.com

27
26

Phillips kjørelue
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Hekle 5 luftmasker, og ta sammen til en ring med 1 km.
Hekle 12 st i ringen, avslutt med en kjedemaske.
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Omg 2: Hekle 2 hst i hver st, til 24 hst
Omg 3: Hekle 2 hst i annenhver s til 36 hst
Omg 4: Heke 2 hst i hver 3. hst til 48
Omg 5: Heke 2 hst i hver 4. hst til 56
Omg 6: Heke 2 hst i hver 5. hst til 68
Omg 7: Heke 2 hst i hver 6. hst til 80
11 omganger med hst uten økning.
Ta av tråden og fest den.
Skjerm
Finn midt foran og sett inn en merketråd.
1 omg: Hekle 2o fastmasker på hver side av merket.
2 omg: Hekle 14 fm, i de neste neste 12 maskene skal de
hekles 2 fm i hver, avslutt m 14 fm.
Fortsett å hekle 1 fm i hver maske men hopp over den første
og siste masken på hver omgang. Snu også hver omgang
med 1 lm. Tilsammen skal skjermen ha 8 omganger.
Fest trådene.
Øreklaffer:
Tell ut 6 masker fra midt bak og hekle 16 fm langs kanten.
Gjør som på skjermen å snu med 1 lm og hoppe over første
og siste maske til det står igjen 2 masker. Ta av tråden og
fest den, gjør det samme på andre siden.
Når alle tråder er festet tar du utgangspunkt bak første
øreklaff og hekler 1 omg med fastmasker rundt hele capen.
Likevel når du kommer til de 2 maskene på første øreklaff
så hekler du 50 lm etter den første lm, snu og hekle 50 fm
tilbake og forsett å hekle fm, gjør det samme i neste klaff.
Hekle ut omgangen og fest trådene.
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”Vi i Happy Knitting bruker vår kunnskap og tid for å gi våre kunder unike produkter. Våre modeller og mønstre vil vi gjerne dele
01 			
med deg, og håper du respekterer at vi ikke tillater kopiering eller publisering som ikke er godkjent av oss.”

- from angels with love!

