Ribbon Clutch/Skulderveske
Materialer:
-

-

Heklenål nr. 9 (Hekler du stramt
kan du med fordel bruke en større
nål)
Hobbii Ribbon (Det hekles med
dobbelttråd)
Kjede
Magnet til å sy på vesken
Knapp

Mål: Ca. 24 x 16 cm.
Kjøp garn og tilbehør her:
http://shop.hobbii.no/ribbon-veske

Forbruk: Ca. 300 g. Hobbii Ribbon
Forkortelser:
Lm: Luftmaske
M: Maske
Fm: Fastmaske
Bmb: Bakerste maskebue

Oppskrift:
-

Det finnes en bildeveiledning lengre nede i denne oppskriften

Det hekles med dobbelttråd
1. Start med å legge opp 18 lm. I 2. Lm fra nålen hekles 1 fm. Hekle fm rekken ut (17)
2. Snu arbeidet ditt med 1 lm. Hekle 1 fm i første m. Nå hekles det vekselvis “1 fm i bmb, 1
fm” rekken ut (17)
3. Snu arbeidet ditt med 1 lm. Hekle fm rekken ut (17)
Gjenta rekke 2 og 3 i alt 17 ganger. Fest tråder. Se nå veiledningen lengre nede til hvordan du
hekler vesken sammen.

Veiledning:
Rekke 1

1. Start med å legge opp 18 lm.

3. Hekle nå fm rekken ut (17)

2. I 2. lm fra nålen (nålen markerer her lm)
hekles 1 fm.

Rekke 2-3

1. Snu arbeidet ditt med 1 lm.

2. Hekle 1 fm i første m.

3. Nå hekles det 1 fm i bakerste maskebue
(nålen her markerer i hvilken bue)

4. Slik.

5. Hekle 1 fm som vanligt i neste m.

6. Slik.

7. Den neste m hekles i bmb (nålen markerer
her buen)

9. Neste fm hekles som vanlig i neste m

11. Gjenta vekselvis dette rekken ut

8. Slik.

10. Slik.

12. Snu arbeidet ditt med 1 lm

13. Hekle fm rekken ut

14. Gjenta nå rekke 2-3 ialt 17 ganger

Veiledning - sånn hekles vesken sammen

Dette er foran. Det er denne siden du
vekselvis har heklet fm og fm i bmb i.

Dette er vrangen. Her har du heklet fm.

1. Legg nå arbeidet med vrangen opp

2. Legg sammen arbeidet ditt som vist på
bildet.

3. Det er ca. 11 rekker.

4. Snu arbeidet ditt.

5. Nå skal vesken hekles sammen. Start i det
nederste høyre hjørnet.

6. Hekle nå fm langs kanten gjennom begge
sidene.

7. Fortsett ca. 11 rekker opp.

8. Nå kan du snu arbeidet ditt. Her kan du se
at de to sidene er heklet sammen og du skal
nå kun hekle gjennom den ene siden resten
av omgangen rundt.

9. Fortsett med fm til du når det øverste
høyre hjørnet.

10. Her hekles 3 fm i samme m for å lage en
fin runding på hjørnet.

11. Fortsett til det øverste venstre hjørnet

12. Her hekles også 3 fm i samme m.

13. Fortsett ned langs siden til du igjen skal
hekle gjennom begge sidene av vesken.

14. Hekle fm gjennom begge sidene det siste
stykket.

15. Fest tråder.

16. Vesken din er nå klar til å få kjede,
knapper og magnet satt på.

Veiledning - kjede, knapper og magnet:

1. Sy på magneten så de rammer hverandre.

2. Du kan evt. sy på en knapp for utseende.

3. Da er du klar til å sette på kjeden.

4. Trekk Ribbon (dobbelttråd) gjennom
kjeden.

5. Sikre enden av kjeden inden i vesken som
vist på bildet ovenfor.

6. Gjør dette i begge sider og fest tråder.

7. Vesken din er nå klar til bruk.

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

