
Oppskrift på 60-talls retro CAP

Design: Magda Elin Johnsen
Størrelse: dame one size 
Garn: Camilla Pihl - Olava: 50 % alpakka og 50 % peruansk highland-ull.
Garnmengde: 3 nøster 150 g = 50 g / 60 meter.
Strikkefasthet: 12-15 m i glattstrikk på pinne nr 6-8 = 10 cm
Anbefalt pinne: 6 mm
Anbefalt krok: 6

For garn:  www.happyknitting/camillapihl/olava

   ”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. 
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Slik hekler du CAPen:

Legg opp 4 luftmasker på krok nr 6 og lag en ring ved hjelp av en kjedemaske.

1 omg: 2 luftmasker, erstatter en halvstav, (dette gjøres på hver omgang) videre 7 halvstaver i ringen, 

tilsammen 8 halvstaver. Slutt alle omganger med en kjedemaske i andre luftmaske for å avslutte og låse omgangen.

2 omg: Hekle 2 halvstaver i hver maske, tilsammen 16 halvstaver.

3 omg: Øk 1 maske i annenhver maske, 24 halvstaver. 

4 omg: Øk 1 m i hver 3. maske, 32 halvstaver.

5 omg: Øk 1 m i hver 4. maske, 40 halvstaver. 

6 omg: Øk 1 m i hver 5. maske, 48 halvstaver.

7 omg: Øk 1 m i hver 6. maske, 56 halvstaver. 

8 omg: Øk 1 m i hver 7. maske, 64 halvstaver.

9 omg: Øk 1 m i hver 8. maske, 72 halvstaver. 

10 omg: Øk 1 m i hver 9. maske, 80 halvstaver.

11 omg: Øk 1 m i hver 10. maske, 88 halvstaver. 

12 omg: Øk 1 m i hver 11 maske, 96 halvstaver. 

14 omg: Øk 1 m i hver 12. maske, 104 halvstaver. 

15 omg: Øk 1 m i hver 13. maske, 112 halvstaver. 

16 omg: Øk 1 m i hver 14. maske, 120 halvstaver. 

17 og 18 omg: Hekle uten økning. Nå måler arbeidet 38 cm i diameter.

18 omg: Nå skal du gå over til fastmasker og begynne å felle. Start omgangen med 1 luftmaske. 

*Stikk kroken gjennom neste maske og hent opp tråden, stikk kroken også gjennom påfølgende maske og hent opp 

tråden. Du skal nå ha 3 masker på kroken, ta et kast og trekk tråden igjennom alle 3 maskene* 

Gjenta ** ut omgangen. På denne måten halverer du maskeantallet og capen begynner å ta form.

19 omg: Nå skal du felle slik i hver 4. maske. *Fell 1 maske, hekle 3 fastmasker*

20 omg: Prøv capen nå så kjenner du hvordan den sitter. Kanskje må du felle færre masker eller flere.  

Når det kjennes bra ut hekler du en omgang med fastmasker over alle maskene omgangen ut. Prøv capen en siste 

gang for å forsikre deg om at den passer.  Avslutt omgangen med en kjedemaske og klipp av tråden.   

Nå skal du hekle skjermen.

SKJERM

Du skal snu hver omgang med 1 lm og du skal felle 1 maske på begynnelsen og slutten av hver omgang.

1 omg: Tell ut 24 masker midt foran på capen og hekle 24 halvstaver over disse. Den første masken er to luftmasker.

2 omg: Hekle 7 halvstaver, øk ved å hekle 2 halvstaver i hver av de neste 8 halvstavene, avslutt med 7 

halvstaver.

3, 4, 5. omg: Hekle bare halvstaver men husk fellinga! Klipp av garnet og fest alle tråder.

6 omg: Start midt bak på capen og hekle fastmasker rundt hele lua.  I hjørnene på skjermen kan du godt hekle 2 

halvstaver i samme maske slik at svingen blir pen og rund.  



Slik hekler du Martas Rose
Legg opp 5 lm på krok nr 4 og lag en ring ved hjelp av en km. 

1 omg: 
Hekle 15 st i ringen, (den første staven består av 3 luftmasker), avslutt omgangen  med 1 km i den tredje av de 3 
maskene for å låse omgangen. 
2 omg: 
Fortsett med å hekle 1 fm i første maske på forrige omgang. Hekle *5 luftmasker, hopp over 
2 masker og hekle en km 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 fm, 1 hst, 5 st, 1 hst og 1 fm*, hopp direkte over i 
kronblad nr to og gjør det samme, fortsett ut omg.
4 omg: 
Velg den første av de to ledige maskene bak hvert kronblad (stikk kroken ned bak kronbladet) og hekle 1 fm i den, 
hekle så 6 lm og 1 fm 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 hst, 3 st, 2 dst, 3 staver, 1 hst. Husk å låse omgangen med en km 
når du har kommet rundt. (Det gjøres ved å hekle en km i den samme masken som du startet omgangen med)
Omg 6: 
Gjenta omg. 4
Omg 7: 
Fyll hvert kronblad: 1 hst, 2 st, 4 dst, 2 st, 1 hst og 1 km i den første m du startet omgangen med. 
Dette for å fullende rosen og gi den en god form.

Video på hvordan du hekler rosen se: http://happyknitting.no/strikke-hekle-videoer/
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