
 

 

Ribbon kurv med skinnrem 
Materialer:  

- Heklenål nr. 6 
- Mayflower Ribbon 
- 2 x 19 cm skinnrem 18 mm. 
- 2 x 15 cm skinnrem 18 mm. 
- 8 stk. 9 x 9 nitter 

Her kan du kjøpe garn og tilbehør: 

https://hobbii.no/ribbon-kurver-med-skin
nrem  

Mål:  

- Stor: Diameter ca.: 21 cm - Høyde: 
15 cm. 

- Liten: Diameter ca.: 17 cm - Høyde: 
10 cm.  

 

Forbruk: 

Stor: 275 g.  

Liten: 175 g.  

 

Forkortelser:  

Lm: Luftmaske 

M : Maske 

Fm : Fastmaske 

Kjm : Kjedemaske 

Ms : Magisk sirkel 

Bmb : Bakerste maskebue  

Ks: Knit stitch  

 

https://hobbii.no/ribbon-kurver-med-skinnrem
https://hobbii.no/ribbon-kurver-med-skinnrem


 

 

Oppskrift - det finnes en bildeveiledning lengre nede i denne oppskriften 

1. Lag en ms og hekle 6 fm ned i sirkelen. Avslutt med 1 kjm (6) 
2. Lag 1 lm. Hekle 2 fm i alle maskene rundt og avslutt med 1 kjm (12) 
3. Lag 1 lm. Hekle “1 fm, 2 fm i neste m”. Gjenta “til” omgangen rundt, avslutt med 1 kjm 

(18) 
4. Lag 1 lm. Hekle “1 fm i neste 2 m, 2 fm i neste m”. Gjenta “til” omgangen rundt, avslutt 

med 1 kjm (24) 
5. Lag 1 lm. Hekle “1 fm i neste 3 m, 2 fm i neste m”. Gjenta “til” omgangen rundt, avslutt 

med 1 kjm (30) 
6. Lag 1 lm. Hekle “1 fm i neste 4 m, 2 fm i neste m”. Gjenta “til” omgangen rundt, avslutt 

med 1 kjm (36) 
7. Lag 1 lm. Hekle “1 fm i neste 5 m, 2 fm i neste m”. Gjenta “til” omgangen rundt, avslutt 

med 1 kjm (42) 
8. Lag 1 lm. Hekle “1 fm i neste 6 m, 2 fm i neste m”. Gjenta “til” omgangen rundt, avslutt 

med 1 kjm (48) 
9. Lag 1 lm. Hekle “1 fm i neste 7 m, 2 fm i neste m”. Gjenta “til” omgangen rundt, avslutt 

med 1 kjm (54) 
10. Lag 1 lm. Hekle “1 fm i neste 8 m, 2 fm i neste m”. Gjenta “til” omgangen rundt, avslutt 

med 1 kjm (60). Hvis du vil lage en liten kurv, da skal du stoppe med å lage økningene nå 
og fortsette ved omgang 13.  

11. Lag 1 lm. Hekle “1 fm i neste 9 m, 2 fm i neste m”. Gjenta “til” omgangen rundt, avslutt 
med 1 kjm (66) 

12. Lag 1 lm. Hekle “1 fm i neste 10 m, 2 fm i neste m”. Gjenta “til” omgangen rundt, avslutt 
med 1 kjm (72) 

13. Lag 1 lm. Hekle nå fm i bmb omgangen rundt. Avslutt med 1 kjm (72) 
14. Lag 1 lm. Hekle nå ks i alle maskene rundt. Avslutt med 1 kjm (72) 

 

Stor: Gjenta omgang 14 i alt 18 ganger eller til du oppnår den ønskede høyden på kurven din. 
Avslutt med 1 omgang kjm. Klipp av garnet og fest tråder.  

Liten: Gjenta omgang 14 i alt 13 omganger eller til du oppnår den ønskede høyden på kurven 
din. Avslutt med 1 omgang kjm. Klipp av garnet og fest tråder.  

 

Skinnrem: 

Lag hull i hver ende av skinnremmen til nitten.  

Stor: Montér skinnremmen ved omgang 26 med 7 maskers mellomrom. Gjenta dette i motsatte 
side av kurven.  

 



 

Liten: Montér skinnremmen ved omgang 20 med 5 maskers mellomrom. Gjenta dette i motsatte 
side av kurven. 

 

    
 
 
Veiledning:  
 

    
1. Her stoppes økingene.                                             2. Lag 1 lm. Denne omgangen hekles i bmb.  
                                                                                             Det er den maskebuen som nålen her markerer 
 

    
3. Hekle fm i bmb omgangen rundt.                           4. Avslutt omgangen med 1 kjm.  
 

 



 

    
5. Lag 1 lm. Nå hekeles det ks. Ks er en vanlig         6. Her er den første ks heklet ned i v’et.  
fm, men som hekles i “v’et” under maskens  
lenker. 
 

    
7. Gjenta i v’et til den neste m.                                     8. Gjenta omgangen rundt, avslutt med 1 kjm. 
 

    
9. Lag 1 lm.                                                                        10. Hekle ks i alle maskene rundt.  
 

 



 

    
11. Slik gjentas omgangene til du har den              12. Avslutt kurven med 1 omgang kjm.  
ønskede høyden på kurven din.  
 

    
13. Sett på skinnremmen i hver side av  
kurven.  
 

  
 
 
Hvis du har spørsmål til oppskriften, da er du velkommen til å skrive en mail til tine@hobbii.dk.  
 
Riktig god fornøyelse.  
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