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91142 TOFARGET VESKE I ZPAGETTI
GARNKVALITET  Zpagetti (Rull ca. 900 g = 120 m)
GARNMENGDE  Fg 1: Ca. 1 rull (svart)
 Fg 2: Ca. 1 rull (svart print)
STØRRELSE  Bredde: Ca. 35 cm. Høyde: Ca. 25 cm.
 OBS! Størrelsen varierer avhengig av garnets egenskaper.
HEKLENÅL  Nr. 12
TILBEHØR  2 veskehåndtak, ca. 75 cm
DESIGN & TEKST  Ann-Christin Elfström E-POST patterns@jarbo.se

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

TIPS & RÅD  * For å unngå spørsmål: Les hele oppskriften nøye før du begynner på arbeidet.
 * La den løse starttråden følge med i heklearbeidet på bunnplaten og i overkanten, så slipper du å feste den etterpå.
 * Ved fargebytte: Ta med den nye fargen i siste gjennomtrekket.
 * La den hvilende fargen følge med ved å hekle rundt den i sammenheklingen med bunnplaten.

MØNSTER  4 rader med fg 2, 2 rader med fg 1, 2 rader med fg 2. En mønsterrapport hekles i 4 m på bunnplaten. Totalt 9 mønsterrapporter.

FORKORTELSER  fg=farge, fm=fastmaske, ggr=ganger, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, mb=maskebue, omg=omgang.

FORKLARINGER  Vesken består av en oval bunnplate der sidene hekles direkte på bunnplaten i lengder, fra bunnen og opp, deretter tilbake 
 ned igjen.

BUNNPLATE  Legg opp 11 lm med fg 1 og heklenål nr. 12.
 1. rad: Beg i 2. lm og hekle 2 fm i samme lm, hekle 1 fm i hver lm, i siste lm hekles 4 fm, snu og fortsett på andre
 siden av lm-kjeden med 1 fm i hver lm, i siste lm hekles 2 fm = 24 m.
 2. rad: Hekle 1 fm i hver fm, utenom i den første m, de 2 midterste m og den siste m, der hekles 2 fm i hver m = 28 m.
 3. rad: Hekle 1 fm i hver fm, utenom i de 2 første m, de 4 midterste m og de 2 siste m, der hekles 2 fm i hver m = 36 m.
 OBS! Antallet fm på siste raden skal være jevnt delelig med 4 for at mønsteret på sidene skal passe i bunnplaten.
 Klipp av garnet og fest endene.

SIDER  Bytt til fg 2 og fest garnet med 1 fm i bunnplaten (la tråden henge løs).
 1.-2. rad: Legg opp 18 lm (= høyden på sidene, 1. rad på mønsteret) og hekle tilbake med kjm mot bunnplaten, beg i 2. lm, 
 fest i neste m på bunnplaten med 1 fm.
 3.-4. rad: Hekle tilbake opp med fm i bakre mb, i siste m ved overkanten hekles 2 fm i samme mb. Snu og hekle tilbake 
 ned med fm i bakre mb, beg i 2. fm. Bytt til fg 1 og fest med 1 fm i bunnplatens neste m.
 5.-6. rad: Hekle 2 rader som 3.-4. rad, Bytt til fg 2 og fest med 1 fm i bunnplatens neste m.
 7.-8. rad: Hekle 2 rader på samme måte (1.-8. rad = en mønsterrapport).
 9.-72. rad: Fortsett å hekle mønster på samme måte ytterligere 8 ggr.
 73.-74. rad, sammenheklingsrad: Hekle 1 rad fm så du kommer til overkanten. Rekk opp oppleggsmaskene på 1. rad (18 lm) 
 og hekle sammen åpningen fra vrangen med kjm ned mot bunnplaten, fest med 1 kjm i bunnplaten.
 Klipp av garnet og fest enden, fest gjerne trådene ekstra ved å sy dem fast med sytråd.

OVERKANT  1. omg: Hent opp en løkke med fg 1 i veskens overkant og hekle 1 lm. Fortsett med 1 fm i hver rad og mellom radene, 
 hopp over radene med striper (hver 9. rad) = 65 m, avslutt med 1 kjm.
 2.-3. omg: Beg med 1 lm, hekle 1 fm i hver fm i bakre mb, avslutt med 1 kjm.
 Klipp av garnet og fest enden godt.

MONTERING  Fest alle tråder. Sy fast et håndtak på hver side av vesken.

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

Versjon 1

GARNOPPLYSNING
Järbo Garn AB TLF +46 26-27 30 30 E-POST info@jarbo.se

FLERE OPPSKRIFTER Se Järbo Garns hjemmeside www.jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av materiale og 

tekster er ikke tillatt uten etter avtale med Järbo Garn AB.

FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle

 www.jarbo.se


