
LOVIKKA
LUE – MÅL: Ca. 55 cm
KRAGE – MÅL: Ca 110 x 18 cm

91054



91054 HEKLET LUE & KRAGE I LOVIKKA
GARNKVALITET  Lovikka (100% Ull. Hesper ca. 100 g = 60 m)

LUE - HODEOMKRETS  Ca. 55 cm
GARNMENGDE  Ca. 100 g (fg 7601)
HEKLENÅL  Nr. 9 og 10
HEKLEFASTHET  5 m og 9 rader = 7 x 7 cm. Bytt eventuelt til tykkere eller tynnere 
 heklenål dersom heklefastheten ikke stemmer.
KRAGE- MÅL  Lengde før sammensying ca. 110 cm, bredde ca. 18 cm
GARNMENGDE  Ca. 100 g (fg 7601)
HEKLENÅL  Nr. 10 
HEKLEFASTHET  9 m og 4 rader = 10 x 10 cm 

DESIGN & TEKST  Ulrika Andersson 
OVERSETTELSE  Karen Marie Vinje

FORKLARINGER – LUE  Denne luen vil du elske! Den sitter helt perfekt og er lett å hekle i et mønster som ser flettet ut. Du trenger bare 100 g 
 Lovikka. Den fine mønstereffekten får du fram når du snur vrangen ut. Krepsemasker=fastmasker baklengs: Hekle mot 
 høyre i stedet for mot venstre. Mønster: Kjedemasker (kjm). 

LUE  Legg opp 39 lm med heklenål nr. 10, snu vrangen opp på lm-raden. 
 1. rad: Beg i 2. lm fra nålen, hekle 1 kjm i hver lm om den øverste maskebuen. Sett sm til en ring med 1 kjm.
 Hekle fortløpende rundt med kjm i bakre maskebue (på alle omg) uten noen spesiell avslutning på omg. Hekle 14 rader.
 Bytt til heklenål nr. 9 og hekle 7 rader. Fell nå slik: *hekle sm 2 kjm, hekle 1 kjm*, gjenta mellom *-* på 3 rader. Hekle
 deretter sm 2 og 2 m til det gjenstår 4 m. Klipp av garnet og fest m. Vreng luen med vrangen ut. I oppleggskanten hekles
 1 rad krepsemasker med heklenål nr. 9. Gjør nedtak i hver m og pass på å trekke opp m så den blir litt lang, så den ligger
 jevnt langs kanten, denne skal ikke dra seg sammen.  
 Dusk: Vikle resten av garnet rundt en kartongbit 5–6 cm bred. Knytt en tråd stramt rundt trådene i den ene siden på 
 viklingen, klipp opp garnet i den andre siden. Jevn til dusken og knytt den fast i toppen på luen. 

FORKLARINGER – KRAGE  Denne løst heklede kragen gjør du unna på et par timer. Det er et svært enkelt heklemønster, lett å huske med bare én 
 rad med fastmasker (fm) og luftmasker (lm), som gjentas. Tykk heklenål og bare 100 g Lovikkagarn er alt du trenger. 
 Kragen hekles fram og tilbake og sys sammen til slutt.   

KRAGE  Legg opp 16 lm.  
 1. rad: Beg i 2. lm fra nålen med 1 fm i bakre maskebue, *1 lm hopp over 1 m, 1 fm*, gjenta mellom *-*. Hekle løst og 
 trekk opp maskene ca. 2 cm lange. Snu alle radene med 1 lm.   
 2. rad: 1 fm i fm, *1 lm over lm, 1 fm i fm – i fremre maskebue*, gjenta mellom *-*.  
 Gjenta 2. rad så langt garnet rekker. Sy sm kortsidene. 

VASKERÅD  Kun håndvask. Bruk lunkent vann og mildt vaskemiddel eller ullvaskemiddel. La plagget ligge i vaskevannet i ca. 10
 minutter uten å gni eller vri det. Skyll plagget godt i lunkent vann. Pakk det inn i håndklær og press ut så mye vann som mulig. 
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