91172
Soft Cotton

a

b

Versjon 3

91172

Luftballong & JulEkalender

DESIGN & TEKST
OVERSETTELSE

Maja Karlsson E-POST freelance.designer.maja@jarbo.se
Karen Marie Vinje

HEKLEFASTHET

Ca. 16 fm og 18 rader med heklenål nr. 4.5 = 10 x 10 cm - eller bytt til tynnere eller tykkere heklenål så heklefastheten stemmer.

FORKORTELSER

arb=arbeid(et), beg=begynn, fg=farge, fm=fastmaske, forts=fortsett, lm=luftmaske, kjm=kjedemaske, sm=sammen

FORKLARINGER

Luftmaske (lm): Lag en løkke på tråden og stikk heklenålen inn i løkken, 1 kast på nålen og dra det gjennom løkken.
Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i en m på forrige rad, 1 kast på nålen, dra det gjennom m (= 2 m på nålen), 1 kast,
dra det gjennom de 2 m.
Kjedemaske (kjm): Stikk nålen ned i en m på forrige rad, 1 kast på nålen og dra det gjennom både denne m og m på nålen.
2 fm sm: Stikk nålen ned i en m på forrige rad, 1 kast på nålen, stikk nålen ned i neste m, 1 kast, dra det gjennom m
(= 3 m på nålen), 1 kast, dra det gjennom alle 3 m.

TIPS & RÅD

For å få en pen overgang hekles alltid den siste fm før et fargebytte slik: Stikk nålen ned i en m på foregående rad,
1 kast, dra det gjennom m (= 2 m på nålen), bytt farge, 1 kast, dra det gjennom de 2 m. OBS! Både ballongen og kurven
hekles rundt og rundt som i en spiral. Omg avsluttes altså ikke med en kjm, dersom det ikke angis spesielt i mønsteret.
Derfor kan det være praktisk å bruke en markør for å markere beg på omg.

BALLONG (A,B)

Med fg 1, hekle 5 lm og sett sm til en ring med 1 kjm.
1. omg: Hekle 10 fm om ringen.
2. omg: *1 fm, øk ved å hekle 2 fm i neste m*, gjenta *-* ut omg (= 15 fm).
3. omg: *2 fm, øk ved å hekle 2 fm i neste m*, gjenta *-* ut omg (= 20 fm).
4. omg: *3 fm, øk ved å hekle 2 fm i neste m*, gjenta *-* ut omg (= 25 fm).
5. omg: *4 fm, øk ved å hekle 2 fm i neste m*, gjenta *-* ut omg (= 30 fm).
6. omg: *5 fm, øk ved å hekle 2 fm i neste m*, gjenta *-* ut omg (= 35 fm).
7. omg: *6 fm, øk ved å hekle 2 fm i neste m*, gjenta *-* ut omg (= 40 fm).
8. omg: *7 fm, øk ved å hekle 2 fm i neste m*, gjenta *-* ut omg (= 45 fm).
9. omg: *8 fm, øk ved å hekle 2 fm i neste m*, gjenta *-* ut omg (= 50 fm).
Bytt til fg 2:
10. omg: *9 fm, øk ved å hekle 2 fm i neste m*, gjenta *-* ut omg (= 55 fm).
11. omg: *10 fm, øk ved å hekle 2 fm i neste m*, gjenta *-* ut omg (= 60 fm).
Bytt til fg 1:
12.-17. omg: 1 fm i hver fm ut omg.
Bytt til fg 2:
18.-19. omg: 1 fm i hver fm ut omg.
Bytt til fg 1:
20.-22. omg: 1 fm i hver fm ut omg.
23. omg: *10 fm, fell ved å hekle 2 fm sm*, gjenta *-* ut omg (= 55 fm).
24. omg: 1 fm i hver fm ut omg.
25. omg: *9 fm, fell ved å hekle 2 fm sm*, gjenta *-* ut omg (= 50 fm).
Bytt til fg 2:
26. omg: 1 fm i hver fm ut omg.
27. omg: *8 fm, fell ved å hekle 2 fm sm*, gjenta *-* ut omg (= 45 fm).
Fest alle løse tråder inni ballongen.
Bytt til fg 1:
28. omg: 1 fm i hver fm ut omg.
29. omg: *7 fm, fell ved å hekle 2 fm sm*, gjenta *-* ut omg (= 40 fm).
30. omg: 1 fm i hver fm ut omg.
31. omg: *6 fm, fell ved å hekle 2 fm sm*, gjenta *-* ut omg (= 35 fm).
32. omg: *1 fm, fell ved å hekle 2 fm sm*, gjenta *-* 11 ggr, 2 fm (= 24 fm).
33. omg: 1 fm i hver fm ut omg.
34. omg: *1 fm, fell ved å hekle 2 fm sm*, gjenta *-* ut omg (= 16 fm).
35. omg: 1 fm i hver fm ut omg.
Fyll ballongen med vatt og hekle den deretter forsiktig sm slik:
36. omg: *fell ved å hekle 2 fm sm*, gjenta *-* ut omg (= 8 fm).
37. omg: *fell ved å hekle 2 fm sm*, gjenta *-* ut omg (= 4 fm).
38. omg: *Fell ved å hekle 2 fm sm*, gjenta *-* ut omg (= 2 fm).
Dra tråden gjennom og fest den.

GARNOPPLYSNING
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GARNKVALITET
Soft Cotton (100 % Bomull. Nøste ca. 50 g = 80 m)
FLERE OPPSKRIFTER Se Järbo Garns hjemmeside www.jarbo.se
© COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av
GARNALTERNATIV
Super Soft Cotton
materiale og tekster er ikke tillatt uten etter avtale med
MÅL	Ballong – Omkrets: Ca. 39 cm Høyde: Ca. 17 cm
Järbo Garn AB.
Kurv – Bunnplate: 6 x 6 cm. Kurv – Sider, bredde: 6 cm høyde: 5 cm
FOTO Maja Karlsson
GARNMENGDE (A)
Ca. 50 g lilla/fg 1 (8827)
Med forbehold om eventuelle trykkfeil.
Ca. 25 g gul/fg 2 (8857)
Se siste versjon på www.jarbo.se
Ca. 25 g brun/fg 3 (8843)
GARNMENGDE (B)
Ca. 50 g rød/fg 1 (8808)
Ca. 25 g hvit/fg 2 (8800)
Ca. 25 g brun/fg 3 (8843)
HEKLENÅL
Nr. 4.5
TILBEHØR (A)
Fyllvatt, 1 knapp med 2 hull, ca. 1 cm i diam, nylontråd (eller annen tråd til oppheng), ev. et miniatyranker
TILBEHØR (B)
Fyllvatt, 1 knapp med 2 hull, ca. 1 cm i diam, nylontråd (eller annen tråd til oppheng), 4 messingsringer ca. 2 cm i diam

KURV	Bunn:
Med fg 3, legg opp 12 lm.
1. rad: Hekle 1 fm i 3. m fra nålen, 9 fm, snu.
2.-10. rad: Hekle 2 lm (= 1. fm), 1 fm i 2. fm fra nålen, 8 fm.
Sider: OBS! På kurvens sider hekles fm i bakre mb, da dannes en effektfull stripe langs hver rad. Nå hekles videre rundt
på alle sidene av bunnen:
1. omg: 10 fm langs hver side (= 40 fm).
2.-7. omg: 1 fm i hver fm ut omg.
8. omg: 1 fm i hver fm ut omg, avslutt omg med 1 kjm i 1. m på forrige rad. Dra tråden gjennom og fest den.
Kjedemaskesømmer: Langs alle kantene og i hjørnene på kurven hekles nå kjedemaskesømmer som pynt (se foto/skisse).
Beg øverst i et av hjørnene (1). Lag en løkke på tråden og træ den inn på heklenålen. *Stikk nålen gjennom arb fra
utsiden, hent opp garnet på baksiden, dra det gjennom både arb og løkken på nålen* = 1 kjm. Forts å hekle kjm *-* med
et nedtak mellom hver rad i en loddrett linje ned langs det ene hjørnet, forts så vannrett langs ene siden på bunnplaten
og opp langs siden på neste hjørne. Dra tråden gjennom. Hekle på samme måten med utgangspunkt i hjørnet på motstående
side (2). Avslutt med å hekle kjedemaskesømmer langs de to andre sidene på bunnplaten (3+4). Fest alle løse tråder.
SANDSEKKER (A)

Hekle 2 sekker i fg 1 og 2 sekker i fg 2.
Legg opp 4 lm og sett sm til en ring med 1 kjm.
1.omg: Hekle 8 fm rundt ringen.
2. omg: *1 fm, øk ved å hekle 2 fm i neste fm*, gjenta *-* ut omg (= 12 fm).
3. omg: 1 fm i hver fm ut omg.
4. omg: *1 fm, fell ved å hekle 2 fm sm*, gjenta *-* ut omg (= 8 fm).
5. omg: *Fell ved å hekle 2 fm sm*, gjenta *-* ut omg (= 4 fm).
6. omg: 1 fm i hver fm ut omg.
Dra tråden gjennom og fest.

MONTERING 	Oppheng: Dra en nylonsene fra ballongens øvre midtpunkt, gjennom ballongen og ut gjennom det nedre midtpunktet,
deretter gjennom en knapp med to hull og opp tilbake samme vegen gjennom ballongen (se foto/skisse). Knytt sm de to
endene på nylonsenen i ønsket lengde til oppheng.
Montér kurven til ballongen slik: Mål opp 2 tråder i fg 2, 150 cm lange. Ta en tråd og brett dobbelt, tvinn den hardt og
brett den dobbelt igjen og la snoren tvinne seg sammen. Lag to snorer. Træ snorene gjennom det underste midtpunktet
på ballongen, så de danner et kryss inni ballongen, over knappen. Knytt en knute i begge endene av snorene. Sy fast én
ende i hvert hjørne på kurven.
Luftballong (A): Fest en sandsekk i hvert hjørne på kurven ved å knytte en garnende (i motsatt fg) rundt sekken og dra
endene gjennom kurven. Knytt deretter ytterligere en knute på innsiden. Heng eventuelt en tvinnet tråd rundt en av
sekkene og fest et miniatyranker i ene enden på tråden. Tvinn tampen slik: Klipp 2 tråder, én av hver fg 1 og fg 2,
ca. 50 cm lange. Tvinn snoren på samme måte som polkagrisstripete snorer til Julekalender (B), se nedenfor.
Julekalender (B): Sy fast en messingsring i hvert hjørne på kurven. Tvinn polkagrisstripete snorer til å henge pakkene i slik:
Klipp 12 tråder, 6 av hver fg 1 og fg 2, 50 cm lange. Knytt sm trådene i den ene enden 2 og 2, med én tråd av hver fg.
Fest den ene trådenden i en bordplate, eller be noen om å holde den (knuten er i midten) og tvinn tråden stramt
(ikke brett den dobbelt). Legg sm de to trådene så knuten kommer i ene enden og la de tvinnede trådene tvinne seg sm.
Tvinn totalt 12 snorer, fest 3 i hver messingring og brett dem dobbelt så det totalt blir 24 tråder (se omslagsbilde). Heng
deretter små julegaver i hver tråd, merket med tallene 1-24! Sett gjerne en liten julenisse i kurven.
VASKERÅD

Kun forsiktig håndvask, formes i våt tilstand.
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