
91143
ZPAGETTI



91143 ”FLORA” MATTE FOR ALLE 7 UKEDAGENE
GARNKVALITET  Zpagetti (Rull ca. 900 g = 120 m)
MÅL  Ca. 60 cm i diameter
GARNMENGDE  Ca. 1 rull
HEKLENÅL  Nr. 12
DESIGN  Hoooked
TEKST  Järbo Garn AB
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, elastisitet og tøyelighet. Dette påvirker målet og strukturen på sluttproduktet.

TIPS & RÅD  * For å unngå spørsmål: Les hele oppskriften nøye før du begynner på arbeidet.
 * Antallet masker må eventuelt justeres, avhengig av garnets egenskaper, så pass på at matten ligger flatt mens du arbeider 
 med den.

FORKORTELSER  arb=arbeid(et), beg=begynn, dst=dobbeltstav, fm=fastmaske, ggr=ganger, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, 
 lmb=luftmaskebue(r), m=maske, omg=omgang, sm=sammen.

FORKLARINGER  2 sammenheklede dobbeltstaver (2 smh dst): *2 kast, stikk nålen inn under begge mb i neste m, 1 kast, trekk det 
 gjennom de 2 mb (= 4 m på nålen), 1 kast, trekk det gjennom 2 m på nålen 2 ggr*, gjenta *-* 1 gang til i samme mb  
 (= 3 m på nålen), 1 kast, trekk det gjennom disse 3 m samtidig.
 3 sammenheklede dobbeltstaver (3 smh dst): *Hekles som 2 smh dst, men gjenta *-* 2 ggr til (= 4 m på nålen), 
 1 kast, trekk det gjennom disse 4 m samtidig.

MATTE  Legg opp 7 lm, sett dem sm til en ring med 1 kjm.
 1.omg: Beg med å hekle 4 lm, hekle deretter *1 dst rundt lmb , 1 lm*, gjenta *-* ytterl 10 ggr, avslutt med1 kjm i 3. lm 
 som omg startet med. Denne omg består nå av 12 dst med 1 lm imellom.
 2. omg: *Hekle 1 fm rundt lmb, 2 lm*, gjenta *-* ut omg, avslutt med 1 kjm i 1. m.
 3. omg (kronbladmønster): Første bladet: Hekle 3 lm, 2 smh dst rundt den første lmb, 4 lm.
 Neste blad: *Hekle 3 smh dst rundt neste lmb, 4 lm*, gjenta ytterl 10 ggr = 12 kronblad, avslutt med 1 kjm i 1. kronblad.
 4. omg: Hekle kjm fram til 2. lm i 1. lmb og hekle 1 fm rundt lmb, * hekle 4 lm og fest lmb med 1 fm rundt midten på 
 neste  lmb*, gjenta *-* ut omg = 12 lmb, avslutt med 1 kjm.
 5. omg: *Hekle 4 fm rundt lmb på forrige omg og 1 fm i fm*, gjenta *-* ut omg = 60 m, avslutt med 1 kjm.
 6. omg: Hekle 1 lm, deretter 1 fm i bakre mb på hver fm, øk 12 m jevnt fordelt ved å hekle 2 fm i samme mb = 72 m, 
 avslutt med 1 kjm.
 7. omg: Hekle 1 lm, deretter 1 fm i bakre mb på hver fm.
 OBS! Om du må øke mer eller mindre, husk da at masketallet etter denne omg skal være delelig med 3.
 8. omg: *Hekle 5 lm, fest med 1 fm i hver 3. fm*, gjenta *-* ut omg, avslutt med 1 kjm = 24 lmb.
 9. omg: Hekle kjm fram til 3. lm på lmb, *hekle 1 fm rundt lmb, 5 lm*, gjenta *-* ut omg, avslutt med 1 kjm.
 10. omg: Hekle 1 lm, deretter *3 fm rundt lmb, 1 fm i fm*, gjenta *-* ut omg = 96 m.
 11. omg: Hekle 1 lm, deretter 1 fm i bakre mb på hver fm, øk 24 m jevnt fordelt ved å hekle 2 fm i samme mb = 120 m, 
 avslutt med 1 kjm.
 12. omg: Hekle 1 lm, deretter 1 fm i bakre mb på hver fm.
 OBS! Om du må øke mer eller mindre, husk da masketallet etter denne omg skal være delelig med 3.
 13. omg: *Hekle 4 lm, fest med 1 fm i hver 3. fm*, gjenta *-* ut omg, avslutt med 1 kjm = 40 lmb.
 Klipp av garnet og fest trådene.

VASKERÅD  Kun håndvask og uten optisk blekemiddel. Unngå bløtlegging. Strekkes i fasong i våt tilstand. Tørkes liggende.
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