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92334  ROTTING-LIGNENDE VESKE MED MOBILLOMME OG KUVERTVESKE
GARNKVALITET  Natural Club Raffia (100 % trefiber. Nøste ca. 35 g = 75 m.)
HEKLEFASTHET  Ca. 17 m x 16 rader fm med heklenål 3.5 = 10 x 10 cm

VESKE:
HØYDE  Ca. 27 cm
BREDDE  Ca. 35 cm
GARNFORBRUK  Fg 1: Ca. 105 g (fg 37208, beige)
 Fg 2: Ca. 175 g (fg 37206, sort)

KUVERTVESKE:
HØYDE  Ca. 12 cm
BREDDE  Ca. 18 cm
GARNFORBRUK  Fg 2: Ca. 35 g (fg 37206, sort)

TILBEHØR  1 trykknapp
HEKLENÅL  3.5 mm

DESIGN & TEKST  Berit Lindberg E-POST patterns@jarbo.se
OVERSETTELSE  Karen Marie Vinje

FORKORTELSER  arb=arbeidet, fg=farge, fm=fastmaske, ggr=ganger, hst=halvstav, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, lmb=luftmaskebue, 
m=maske, mb=maskebue, ytterl=ytterligere

VESKE 
FOR-/BAKSTYKKE  Legg opp 55 lm med fg 1 og heklenål 3.5.
 Rad 1: Hopp over 4 lm, *hekle 1 hst + 2 lm + 1 hst i neste lm, hopp over 2 lm*, gjenta * - * til det gjenstår 3 lm, hekle 

1 hst i siste lm, 2 lm, snu.
 Rad 2: *Hekle 1 hst + 2 lm + 1 hst om de 2 lm på forrige rad (= lmb)*, gjenta * - * ut raden, avslutt med 1 hst i lm på 

forrige rad, 2 lm, snu.
 Alle de videre radene hekles som rad 2. Når arb måler ca. 22 cm, hekles 1 rad fm rundt hele arb, som forklart til KANT 

nedenfor.

KANT  Hekle 1 lm, 3 fm i radens siste m (= hjørne).
 1. side: Hekle 1 fm rundt hver hst, 1 fm rundt hver 2 lm når du snur på raden + 1 fm imellom, avslutt siden med 3 fm i 

samme m (= hjørne), ca. 37 fm mellom hjørnemaskene.
 2. side: (oppleggskant) *Hekle 1 fm, 2 fm rundt lm*, gjenta * - * til det gjenstår 1 m, hekle 3 fm i siste m (= hjørne) 

ca. 50 fm mellom de 2 hjørnene.
 3. side: Som 1. side.
 4. side: *Hekle 1 fm i lm, 2 fm imellom*, gjenta * - * ut raden.
 Bytt til fg 2 og hst.
 Rad 1: Hekle 1 kjm i 1. fm i hjørnegruppen + 2 lm + 1 hst i samme m, 3 hst i neste m (= hjørne), fortsett med *1 hst i 

hver m frem til neste hjørne, 3 hst i hjørnet*, gjenta * - * ytterl 2 ggr, avslutt med hst frem til 1. hjørnet.
 Rad 2: Hekle 1 kjm + 2 lm + 1 hst i samme m, 1 hst, *3 hst i neste m (= hjørne), hst frem til neste hjørne*, gjenta * - * 

ytterl 2 ggr, avslutt med hst frem til 1. hjørne.
 Rad 3: Hekle 1 kjm + 2 lm + 1 hst i samme m, 2 hst, *3 hst i neste m, (= hjørne), hst frem til neste hjørne*, gjenta * - * 

ytterl 2 ggr, avslutt med hst frem til 1. hjørnet.
 Avslutt med 1 kjm i radens 1. m.
 Hekle et stykke til på samme måten.

SIDE/BUNN/SIDE  Legg opp 17 lm med fg 2. Hopp over 1 lm, hekle 16 fm, 1 lm, snu, 16 fm, 1 lm, snu. Fortsett å hekle på samme måte 
(16 fm, snu med 1 lm) til arb måler ca. 27 cm, mål på for-/bakstykkets side så lengden stemmer.

 Hekle 1 rad fm i bakre mb (= hjørne og rettside), mål herfra. Fortsett med fm i begge mb til ca. 35 cm, mål mot 
for-/ bakstykkets bunnnside så lengden stemmer.

 Hekle 1 rad fm i bakre mb fra rettsiden. Mål nå herfra. Fortsett med fm i begge mb til arb har samme lengde som 1. side.

HÅNDTAK  Hekle 62 lm med fg 2, snu, hopp over 1. lm, hekle tilbake 60 fm, 3 fm i 1. lm, fortsett med 60 fm som vist på bilde 1, 
3 fm i samme m, fortsett med kjm rundt hele håndtaket, bilde 2.

 Hekle et håndtak til.
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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.

Håndtak – bilde 1 Håndtak – bilde 2



 www.jarbo.se

MOBILLOMME  Hekle 15 lm med fg 2, snu, hopp over 1. lm, hekle 14 fm, 1 lm, snu, hekle 1 fm, 2 fm i samme m, 10 fm, 2 fm i samme m, 
1 fm.

 Fortsett å hekle 16 fm per rad og snu med 1 lm.
 Mobillommen er ferdig når arb måler 14 cm.

MONTERING  Sy fast håndtakene på for-/ bakstykket, ca. 7 cm fra kanten.
 Nål fast side-/bunnremsen på forstykket, pass på at raden som ble heklet i bakre mb kommer i hjørnene. Hekle sammen 

delene med fm, hold forstykket mot deg. Sy fast mobillommen mot den sammenheklede siden og bunnen og 1 m inn på 
den åpne siden.

 Nål fast side-/bunnremsen på bakstykket og hekle sammen på samme måte som før.

KUVERTVESKE  Hekle 31 lm med fg 2, snu, hopp over 1. lm, hekle 30 fm, 1 lm, snu,
 Hekle 30 fm, 1 lm, snu. Hekle på samme måte til arb måler 30 cm. Avslutt siste rad med 3 fm i siste m, hekle fm i siden 

på lokket, 7 cm, avslutt med 1 kjm. Hekle på samme måte på den andre siden av lokket.
 Brett opp 11 cm og hekle sammen sidene med fm.
 Fest alle tråder og sy i en trykknapp.


