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91107 FINGERVANTER, SJAL & LUE
GARNKVALITET  Mellanraggi (75 % Ull, 25 % Polyamid. Nøste ca. 100 g = 260 m)
GARNALTERNATIV  Lady, Fuga, Gästrike 3 tr, Saga
FINGERVANTER (A & D)
STØRRELSE  S(M)L
GARNMENGDE  Ca. 75(100)100 g (A: fg 28013, D: fg 28006)
HEKLENÅL  Nr. 4.5
HEKLEFASTHET  Ca. 10 m og 10 rader med heklenål nr. 4.5 = 5 x 5 cm – eller bruk den  
 tykkelsen på heklenål du trenger for at heklefastheten skal stemme.

SJAL (B)
STØRRELSE  Ca. 65 x 65 cm
GARNMENGDE  Ca. 100 g (fg 28006)
HEKLENÅL  Nr. 5.5
HEKLEFASTHET  Ca. 4 lmb og 7 rader = 10 x 10 cm – eller bruk den tykkelsen på heklenål du trenger for at heklefastheten skal stemme.

LUE (C)
STØRRELSE  Dame
GARNMENGDE  Ca. 100 g (fg 28006)
HEKLENÅL  Nr. 5.5
HEKLEFASTHET Ca. 16 m og 12 rader = 10 x 10 cm – eller bruk den tykkelsen på heklenål du trenger for at heklefastheten skal stemme.
DESIGN & TEKST  Ulrika Andersson, E-POST patterns@jarbo.se
OVERSETTELSE  Karen Marie Vinje

FORKORTELSER  arb=arbeid(et), beg=begynn, fg=farge, fm=fastmaske, forts=fortsett, ggr=ganger, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, 
 lmb=luftmaskebue, m=maske, mb=maskebue, omg=omgang, rest=resterende, sm=sammen, st=stav, økn=økning 

TIPS & RÅD  *Hekling med kjedemasker gjør at arbeidet trekker seg sammen og blir litt fast, derfor er det viktig å holde løst i garnet 
 og heklenålen og trekke opp maskene med nålen så de blir lange, hold masken fast på nålen med langfingeren på høyre 
 hånd når du trekker garnet gjennom masken.
 *Denne garnkvaliteten er svært elastisk, derfor er det ekstra viktig å kontrollere heklefastheten.

FINGERVANTER (A & D)  Hekle begge vantene samtidig for å få dem like. Mønster: Hele kjedemasker gjennom bakre og fremre maskebue.
 Legg opp 31(37)41 lm med heklenål nr. 4.5, sett sm til en ring med 1 kjm, hekle rundt uten avslutning på omg, men sett en 
 merketråd der omg beg, som du lar følge med oppover i arb. Hekle kant: *3 omg kjm i bakre mb, 3 omg kjm i fremre mb*, 
 gjenta *-* 2(3)3 ggr = 12(18)18 omg. Videre hekles alle m i fremre mb. Økn til tommelkilen beg på neste omg slik: Merk 
 av den midterste m, øk 1 m på hver side av merket annenhver omg, men med 2 m mer i tommelkilen hver gang, øk slik 
 5(6)7 ggr = 11(13)15 m i tommelkilen, hekle 1 omg etter siste økning. Hekle 4(4)5 lm, hopp over 11(13)15 m i tommelkilen 
 = 34(40)45 m. Hekle 8(10)12 omg. Lillefingeren: Hekle over de 9(10)12 ytterste m i høyre side (midt imot tommelkilen), 
 legg opp 3(3)3 lm mot ringefingeren, hekle 4(5)6 cm rundt over de 12(13)15 m, hekle 2 og 2 m sm til det gjenstår 4(4)4 m, 
 klipp av garnet og sy sm m. Hekle 2 omg rundt over de rest 25(30)34 m og på 3(3)3 m mot lillefingeren. 
 Ringfingeren: Hekle 3(4)5 kjm fra vantens innside, legg opp 3(3)3 lm mot langfingeren, hekle 4(4)5 kjm fra vantens 
 utside, 3(4)3 m mot lillefingeren, hekle 5(6)7 cm rundt over de 13(15)16 m, klipp av garnet og avslutt som på lillefingeren. 
 Langfingeren: Hekle 4(5)5 kjm fra vantens innside, 3(3)3 lm mot pekefingeren, 4(5)5 kjm fra utsiden, 3(3)4 kjm mot 
 ringfingeren, hekle 6(7)8 cm rundt over de 14(16)17 m, klipp av garnet og avslutt som på lillefingeren. 
 Pekfingeren: Hekle over de 10(12)13 m i venstre side og 3(3)3 kjm mot langfingeren, hekle 5(6)7 cm rundt over de 
 13(15)16 m, klipp av garnet og sy sm som på lillefingeren. Tommelen: Hekle 16(18)20 m rundt tommelhullet, fell 1 m i 
 tommelgrepet på hver omg 1(2)2 ggr, hekle 5(6)7 cm, klipp av garnet og sy sm som på lillefingeren. Fest alle løse tråder.

SJAL (B)  Hekles rundt til et kvadrat med økninger i sidene. For å beholde mykheten i garnet, er det viktig å holde løst i garn og heklenål. 
 Legg opp 7 lm med heklenål nr. 5.5, sett sm til en ring med 1 kjm. 
 1. omg: Hekle 3 lm (= 1 st), 3 lm og 1 st om ringen, 5 lm, *1 st, 3 lm, 1 st om ringen, 5 lm*, gjenta *-* 2 ggr til. 
 Forts videre med neste omg uten avslutning på omg, men sett et merke der omg beg. 
 2. omg: *1 st, 3 lm, 1 st om de 3 lm mellom st, 5 lm, 1 fm om de 5 lm, 5 lm*, gjenta *-* 4 ggr, forts videre med 3. omg.
 3. omg: *1 st, 3 lm, 1 st om de 3 lm mellom st (= hjørnet), 5 lm og 1 fm om lmb 2 ggr, 5 lm*, gjenta *-* 4 ggr. 
 4. omg: *1 st, 3 lm, 1 st om de 3 lm mellom st, 5 lm og 1 fm om lmb 3 ggr, 5 lm*, gjenta *-* 4 ggr. 
 Forts å hekle rundt med 1 st, 3 lm, 1 st om lm i hjørnene og med 1 lmb mer på hver side på hver omg. Hekle så langt 
 garnet rekker, det behøver ikke å være en hel omg på slutten. Fest de løse trådendene. 

LUE (C)  Mønster: Se detaljbildene på siste side. 
 Legg opp 90 lm med heklenål nr. 5.5, sett dem sm til en ring med 1 kjm. 
 1. omg: 1 lm, hekle deretter 1 ”vanlig” fm i hver m på hele omg. Hekle rundt uten avslutning på omg, men sett et merke 
 der omg beg, og flytt det med oppover i arb. Forts å hekle 34 omg mønster.  
 Fell deretter slik: 
 1. omg: Hopp over hver 10. m = 80 m. 
 2. omg: Hopp over hver 9. m = 70 m. Forts å felle 10 m på hver omg til det gjenstår 50 m. Fell deretter 5 m på hver omg 
 til 35 m, deretter 7 m på hver omg til 14 m. Hekle 2 og 2 m sm med vanlige fm til det gjenstår 6 m. Klipp av garnet og 
 sy sm m. 

VASKERÅD  Strikkede/heklede plagg vaskes separat på finvask, med vrangen ut og uten optisk hvite- eller blekemiddel. Unngå 
 bløtlegging. Strekkes i fasong i våt tilstand. Tørkes liggende. 
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MØNSTER LUE (C)
Mønsteret hekles som fastmasker, men tråden hentes opp på 
arbeidets forside.

Stikk nålen vannrett inn bak neste maskes to loddrette tråder, 
kast på nålen…

…og trekk tråden opp så langt at nålen holdes vannrett, kast 
på nålen og trekk tråden gjennom 2 m. Fortsett slik ut 
omgangen.

Detalj av mønsteret.
 


