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SOFT COTTON



92119  STJERNETEPPE
GARNKVALITET  Soft Cotton (100 % Bomull. Nøste ca. 50 g = 80 m)
HEKLEFASTHET  Ca. 18 fm x 19 rader med heklenål 4.5 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV  Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
STØRRELSE  Ca. 100 x 105 cm
GARNFORBRUK  Fg. 1: 950 g (fg. 8862)
 Fg. 2: 100 g (fg. 8849)
 Fg. 3: 100 g (fg. 8863)
 Fg. 4: 100 g (fg. 8856)
HEKLENÅL  4.5 mm
DESIGN & TEKST  Edith Kristine Nielsen E-POST patterns@jarbo.se
OVERSETTELSE  Karen Marie Vinje

FORKORTELSER  fg=farge, fm=fastmaske, iflg=ifølge, kjm=kjedemaske, krepsem=krepsemaske, lm=luftmaske, m=maske, omg=omgang

FORKLARINGER  Tips til fargeskift: Se forklaring til gobelenghekling.

TEPPE
RUTE  Alle ruter hekles iflg diagrammet med stjerne og starter alltid med fg. 1.
 Hekle 40 lm + 1 lm til å snu med. Alle rader snur med 1 lm.
 På diagrammet kan du se at det er 4 rader med bunnfargen (fg. 1) før motivet starter.
 Hekle stjernen som vist i diagrammet. Etter 40 rader er ruten ferdig.
 Det hekles 4 ruter med stjerne i hver farge (fg. 2, 3, 4 og 5)
 Når alle 16 rutene er ferdige, sys de sammen.
 Se foto av ferdig teppe som inspirasjon til fargekombinasjon.

KANT  1. omg (fg. 1): 1 fm i hver maske i over- og nederkant på teppet. 1 fm i hver rad på begge sider av teppet. I alle hjørnene 
hekles 3 fm i samme m.

 2. omg (fg. 1): * 1 fm, 1 lm, hopp over 1 m *, gjenta *-* på alle 4 sider.
 I hvert hjørne hekles 1 fm, 1 lm, 1 fm, 1 lm i samme m. For å få dette til å passe med hjørnet, kan det bli nødvendig å 

justere maskeantallet, ved å hoppe over en m her og der. Avslutt med 1 kjm i beg på 2. omg.
 3. omg (fg. 5): * 1 fm om hver lm, 1 lm over hver fm *, gjenta *-* på alle 4 sider.
 I hvert hjørne hekles 1 fm, 1 lm, 1 fm, 1 lm i samme m. Avslutt med 1 kjm i beg på 3. omg.
 4. omg (fg. 1): * 1 fm om hver lm, 1 lm over hver fm *, gjenta *-* på alle 4 sider.
 I hvert hjørne hekles 1 fm, 1 lm, 1 fm, 1 lm i samme m. Avslutt med 1 kjm i beg på 4. omg.
 5. omg (fg. 2): = 3. omg
 6. omg (fg. 1): = 4. omg
 7. omg (fg. 4): = 3. omg
 8. omg (fg. 1): = 4. omg
 9. omg (fg. 3): = 3. omg
 10. omg (fg. 1): = 4. omg
 11. omg (fg. 1): Krepsemasker (= fm fra venstre mot høyre). Sjekk heklefastheten på siste omg og hopp ev. over 1 m 

noen ganger for å få en pen, jevn kant.

GOBELENGHEKLING  Gobelenghekling består av fargefelt der hvert felt hekles med et separat lite garnnøste. For å holde orden på garnet, kan 
du vikle det rundt små kartongbiter der det først klippes et hakk til å feste garnet i. Vikle ut den mengden med garn du 
trenger etter hvert.

 Mønsteret til gobelenghekling tegnes i et diagram der hver rute tilsvarer en maske. Diagrammet leses nedenfra og opp.
 Første raden leses fra høyre mot venstre. Neste rad leses fra venstre mot høyre, dvs. ulike rader leses fra høyre mot venstre 

og like rader fra venstre mot høyre.
 Det finnes et par teknikker for gobelenghekling. Disse teknikkene gjør arbeidet like mykt på begge sider og gir nesten 

usynlige fargeskift:
 Ved fargeskift må du huske på at det siste gjennomtrekket skal være med den nye fargen. Den ”gamle” fargen legges 

FORAN arbeidet mellom maskene. Når du har heklet ut raden og snur arbeidet, ligger den gamle fargen BAK arbeidet.
 Ved fargebytte rett over forrige fargebytte finner garnet selv sin plass, og det blir en pen overgang mellom fargene.
 Ved fargebytte der fargen forskyves i forhold til foregående rad, så pass på å ”gjemme” garnet i de nye maskene.
 Når garnendene skal festes, er det viktig å feste garnet i felt med samme farge. Altså blå garnender festes bare i blå felt, 

grønne ender i grønne felt, osv.
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TIPS & RÅD  • For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
 • Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder 

den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
 • Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
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Fargeskift: Siste gang du trekker garnet gjennom en maske, 
skal du bruke den nye fargen.

Ved fargeskift hvor fargen forskyves i forhold til den tidligere 
raden, skal du passe på å ”gjemme” garnet i maskene.
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