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Disse er heklet av Gjestal bomullsgarn type 12/4 på heklenål nr. 2 og måler ca. 8 cm i dia.
Ønskes det å lage de mindre eller større, så er det bare å velge andre garntykkelser og heklenål som
passer til.
Forklaringer: - St-gr(uppe) = hekle en st i lm-buen, men trekk gjennom bare en gang før det hekles
en til på samme måte og deretter trekkes det gjennom alle de gjenstående m. på nålen på en gang
slik at disse to danner en liten gruppe.
Db.st.-gr. = hekle en db.st. (2 kast på nålen) og trekk gjennom 2 ganger og gjenta dette to ganger
slik at det til sammen blir 3 db.st. på arb. før det så trekkes gjennom alle de gjentsående m. på nålen
på en gang.
Legg opp 5 lm. og sett de i ring med en kj.m.
1. omg.: Hekle 12 fm rundt ringen og avslutt med kj.m i første fm.
2. omg.: Start med 1 fm, i første fm., hekle 2 lm – hopp over 1 fm og hekle 1 fm i neste. Gjenta
dette omg. ut og avslutt med kj.m. i første fm. = 6 lm-buer

3. omg.: Hekle 1 fm i fm, deretter hekles det i første lm-bue slik: 1 st-gr. - 1 lm, 1 st.- gr. Dette
gjentas omg. ut og avslutt med 1 kj.m i første fm.
4. omg.: Fm i fm, 1 lm, st.gr.,- 1 lm -db.st.gr.-1 lm-st.gr. - 1 lm. Gjentas omg. ut.
5. omg.: Fm i fm, 4 lm, 1 fm i toppen av db.st.gruppen – 5 lm – 1 fm i toppen av db.st.gruppen,
4 lm, fortsett omg. ut og avslutt med kj.m. i den første fm, men i stedet for å klippe og feste
tråden nå, så hekles det ca. 15 lm til opphengshempe som festes med kj.m. i fm før tråden
klippes og festes.
Håper dere får noen koselige stunder med garn og heklenål!
Kos dere masse!
Ved eventuelle funn av feil, uklare beskrivelser etc., send en melding til chris@chrisho.com

