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91140 TREKK TIL POTTESKJULER & LYSLYKT
GARNKVALITET  Zpagetti (Rull ca. 900 g = 120 m)
GARNMENGDE  1 rull rekker til ca. 3 potteskjulere + 1 lyslykt.
 OBS! Mål og garnmengde varierer avhengig av garnets egenskaper.
MÅL/POTTESKJULER (A)  Diameter ca. 18 cm, høyde ca. 24 cm (ca. 18 cm når kanten er brettet ned).
 Passer til en potteskjuler med diameter 14-18 cm, høyde max. 24 cm.
MÅL/POTTESKJULER (B)  Ca. 10 cm i diameter, høyde ca. 24 cm. Passer til en potteskjuler som måler ca. 11 cm i diameter, høyde ca. 24-29 cm.
MÅL/LYSLYKT (C)  Ca. 10 cm i diameter, høyde ca. 10 cm. Passer til et glass med diameter ca. 8-10 cm, høyde ca. 10 cm.
HEKLENÅL  Nr. 12
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, elastisitet og tøyelighet.

TIPS & RÅD  * For å unngå spørsmål: Les oppskriften nøye før du begynner på arbeidet, så slipper du spørsmål underveis.
 * Mål høyden på potteskjuleren/lykten og hekle trekket til ønsket lengde.
 * For best passform anbefaler vi at disse trekkene hekles med et litt elastisk garn.

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

FORKLARINGER  Trekket til potteskjuleren er heklet uten bunn for at potten skal stå stødigere.
 For å få stripeeffekten i mønsteret, hekles alle m med nedtak i bakre mb.

TREKK/POTTESKJULER (A)  Legg opp 32 lm, sett sm til en ring med 1 kjm i 1. lm.
 1.omg: 1 lm, hekle 1 fm i hver lm i ringen, avslutt med 1 kjm i 1. fm.
 2.-19. omg (eller ønsket lengde): Hekle 1 fm hver fm i bakre mb, avslutt med 1 kjm i 1. fm.
 Fest alle trådender, og fest dem gjerne litt ekstra ved å sy dem fast med sytråd. Brett ned en kant på ca. 5 cm.

TREKK/POTTESKJULER (B)  Legg opp 19 lm, sett sm til en ring med 1 kjm.
 1.omg: 1 lm, hekle 1 fm i hver lm i ringen, avslutt med 1 kjm i 1. fm.
 2.-19. omg (eller ønsket lengde): Hekle 1 fm i hver fm i bakre mb, avslutt med 1 kjm i 1. fm.
 Fest alle trådender, og fest dem gjerne litt ekstra ved å sy dem fast med sytråd.

TREKK/LYSLYKT (C)  Legg opp 4 lm og sett sm til en ring med 1 kjm.
 1.omg: 2 fm i hver lm, avslutt med 1 kjm i 1. fm.
 2.-3. omg: Hekle 2 fm i hver bakre mb, avslutt med 1 kjm i 1. fm.
 4.-9. omg: Hekle 1 fm i hver fm i bakre mb, avslutt med 1 kjm i 1. fm.
 Fest alle trådender, og fest dem gjerne litt ekstra ved å sy dem fast med sytråd.

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