
91387
ZPAGETTI



91387  LITEN SKJERM TIL VINDUSLAMPEN
GARNKVALITET  Zpagetti (92% Høykvalitets Bomull, 8% Øvrige Fibre. Rull Ca. 900 g =120 m)
STØRRELSE  Omkrets: Ca. 52 cm. Høyde: Ca. 25 cm.
GARNMENGDE  Ca. 485 g
HEKLENÅL  Nr. 10
TILBEHØR  1 lampeskjermstativ, se bilde nedenfor, (f. eks. www.slojd-detaljer.no)
 Diameter oppe: Ca. 15 cm, diameter nede ca. 63,5, Høyde ca. 15 cm.
HEKLEFASTHET  Ca. 6 fm x 5 omg = ca. 10 cm. 
DESIGN & TEKST  Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
OVERSETTELSE  Karen Marie Vinje

FAKTA  Zpagetti er et gjenvinningsprodukt som er basert på overskudd fra moteindustrien. Derfor varierer garnets egenskaper 
 når det gjelder fargenyanser, tykkelse, tøyelighet og elastisitet.

FORKORTELSER  fm=fastmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, m=maske, mb=maskebue, omg=omgang, sm=sammen.

FORKLARINGER  Fastmasker (fm): Nedtak i neste m, 1 kast på nålen, trekk det gjennom m (= 2 m på nålen), 1 kast, trekk det gjennom begge m.
 Luftmaske (lm): Lag en løkke på garnet, *stikk nålen inn i løkken, 1 kast, trekk det gjennom løkken*, gjenta *-* til ønsket antall m. 
 Kjedemaske (kjm): Stikk nålen ned i en av m på forrige rad/omg, 1 kast, trekk det opp gjennom m og gjennom m på nålen.

LAMPESKJERM  Legg opp ca. 30 lm med heklenål nr. 10 og sett sm til en ring med 1 fm i bakre mb. Forts å hekle rundt med fm i bakre 
 mb til arb måler ca. 25 cm, avslutt med 2 kjm. Klipp av garnet og fest trådene.

MONTERING  Trekk en tråd gjennom hver 3. m på siste omg og stram til. Tre det heklede trekket over lampeskjermen.
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