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LØPER OG GRYTEKLUTER I PIPPIMØNSTER

GARNKVALITET (B)
GARNALTERNATIV (B)
STØRRELSE (B)
GARNMENGDE (B)
HEKLENÅL (B)
DESIGN & TEKST (B)
HEKLEFASTHET (B)

Soft Cotton (100 % Bomull. Nøste ca. 50 g = 80 m)
Super Soft Cotton
Ca. 30 x 107 cm
Ca. 260 g (Bf: fg 8802)
Ca. 20 g (Mf 1: fg 8808)
Ca. 40 g (Mf 2: fg 8829)
Nr 3.5
Järbo Garn AB E-POST patterns@jarbo.se
Ca. 17 st = 10 cm – eller tilpass tykkelsen på heklenålen så heklefastheten stemmer.

OVERSETTELSE

Karen Marie Vinje

FORKORTELSER

arb=arbeidet, beg=begynn, lm=luftmaske, fm=fastmaske, hst=halvstav, kjm=kjedemaske, mb=maskebue, fg=farge,
bf=bunnfarge, mf=mønsterfarge.

FORKLARINGER

Fm, st og hst hekles med nedtak gjennom begge mb. Ved fargebytte, tar du den nye fargen med i siste gjennomtrekket
på masken, la tråden du ikke hekler med følge med hele tiden ved at du hekler rundt den. A: På radene med fm beg hver
rad med 1 lm. På radene med hst beg hver rad med 2 lm. B: Beg hver rad med 3 lm, (hopp over 1. m) nedtak gjennom
begge mb, avslutt med 1 st i 3. lm. Luftmaske (lm): Lag en løkke på tråden, ta tak i garnet med heklenålen, trekk garnet
gjennom løkken. Fastmaske (fm): Stikk heklenålen inn i masken, lag et kast på nålen, trekk garnet gjennom masken = 2
løkker på heklenålen, lag et kast og trekk garnet gjennom begge løkkene. Stav (st): 1 kast på nålen, stikk nålen ned
gjennom en 1 m i foregående rad, 1 kast, garnet trekkes gjennom m, 1 kast, garnet trekkes gjennom de 2 første løkkene
på nålen, 1 kast, trekk garnet gjennom de 2 siste løkkene på nålen. Halvstav (hst): Lag et kast på heklenålen, stikk
heklenålen ned i den aktuelle masken = 3 løkker på heklenålen, lag et kast og trekk garnet gjennom 3 løkker.

GRYTEKLUTER (A)

Legg opp 33 lm med bf med heklenål nr 3.5.
1. rad: Beg i 2. lm og hekle 32 fm, snu.
2.-6. rad: Hekle 1 lm, deretter fm i fm, snu.
7. rad: Hekle 2 lm, 1 hst, *bytt til mf 1, hekle 2 hst, bytt til bf, hekle 2 hst*, gjenta *-*, avslutt med 1 hst i bf i siste fm, snu.
8. rad: Hekle 2 lm, 3 hst med bf, *bytt til mf 1, hekle 2 hst, bytt til bf, hekle 2 hst*, gjenta *-*, avslutt med 3 hst og bf.
Hekle 5 rader fm i fm med bf.
Gjenta pippistripene (rad 1-8), men med bf og mf 2.
Hekle 5 rader fm i fm med bf.
Hekle i alt 4 pippistriper med 5 rader med bf imellom og avslutt med 6 rader med bf. Fest alle tråder.
Kanten rundt hekles med mf 2: Beg i et hjørne med *1 lm og 1 fm, hopp over 1 fm, 2 fm i neste fm, hopp over 1 fm*,
gjenta *-* rundt hele grytekluten. OBS! I hjørnene hekles 3 fm i samme fm. Avslutt med 2 fm i samme m som første fm.
Hekle 20 lm til hempe, fest med 1 kjm i første m.

LØPER (B)

Legg opp 53 lm med bf med heklenål nr 3.5.
1. rad: Beg i 4. lm og hekle 51 st, snu.
2.-5. rad: Hekle 3 lm, deretter st i st, snu.
6. rad: Hekle 3 lm, 2 st, *bytt til mf 1 og hekle 2 st, 2 st med bf*, gjenta *-*, avslutt med 3 st i bf, snu.
7. rad: Hekle 2 lm med bf, 1 lm med mf 1,* hekle 2 st, bytt til bf og hekle 2 st*, gjenta *-*, avslutt med 1 st i bf, snu.
8.-13. rad: Hekle st i st med bf, snu.
14. rad: Hekle 3 lm, 2 st, *bytt til mf 2 og hekle 2 st, 2 st med bf*, gjenta *-*, avslutt med 3 st i bf, snu.
15. rad: Hekle 2 lm med bf, 1 lm med mf 2,*hekle 2 st, bytt til bf og hekle 2 st*, gjenta *-*, avslutt med 1 st i bf, snu.
16.-21. rad: Hekle st i st med bf.
Gjenta 6.-21. rad ytterligere 5 ggr. Hekle deretter en stripe i samme mf som arb beg med (6.-7. rad) og avslutt med 5
rader med st i st med bf. Klipp av garnet og fest trådene.
Kant: Beg med mf 2, 1 lm, 2 fm rundt st i hjørnet, fortsett å hekle 2 fm rundt hver st, i siste st i hjørnet hekles 2 fm, 1
lm, 2 fm, fortsett å hekle 2 fm i annenhver m på kortsiden, gjenta rundt hele løperen og avslutt med 2 fm om samme st
som du beg i og avslutt med 1 kjm i første lm. Klipp av garnet og fest trådene.

VASKERÅD

Strikkede og heklede plagg vaskes separat på finvask, med vrangen ut og uten optisk blekemiddel. Unngå bløtlegging.
Strekkes i fasong i våt tilstand. Skal tørkes liggende.
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Soft Cotton (100 % Bomull. Nøste ca. 50 g = 80 m)
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Ca. 21 x 21 cm
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Ca. 50 g av hver farge (fg 8802, 8808 og 8829) rekker til 3 grytekluter
Nr 3.5
MILJØ Privat
Järbo Garn AB E-POST patterns@jarbo.se
Ca. 17 fm = 10 cm – eller tilpass tykkelsen på heklenålen så heklefastheten stemmer.
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