Oppskrift
Star Stitch

“Stor”

Oppskriften beskriver hvordan
1. man kan kombinere to heklemønstre og lage
bunnen i halvstavmønster, før Star stitch
mønsteret;
2. det hekles Star stitch, fra begynnelsen;
3. Star stitch mønstret kan stå i like eller skrå
rekker;
4. en starter dersom man bruker en PU lær
bunn;
5. man kan justere størrelsen på vesken.

Heklet i Cosy en vidunderlig
bløt
og høy kvalitets
60% Bomull/40% bomulls miks.
Akryl, 50 g/100
m

.

−
Inkl.: Steg for Steg, foto (73).
Veiledning til for og glidelåslomme.
Modell: Star Stitch i sort.
Størrelse: 34 x 10 x H 36 cm.
Oppskrift med 10 lm ekstra.
Heklefasthet: 17 hst/10 cm.
Heklefasthet: 9 Star Stitch/10 cm.
Heklenål: 3,5 - 4,5 mm.
Garn: 400 g.

Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2018

”

Vi har gjort vårt beste for å sikre at alle mønster er så perfekt som mulig.
Men dersom det viser seg at det er en feil så kan rettelsen finnes på www.gohandmade.dk
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Å VITE
! GREIT
OM OPPSKRIFTEN

Star Stitch kan hekles slik at hver Star
Stitch står i like rekker (bilde A) – eller
slik at rekkene ligger skrått (bilde B).
Den skrå rekken lages ved å hekle i
spiral, som beskrevet i oppskriften – og
de like rekkene får du ved å avslutte hver
omgang med en kjm.

Go handmade sin Big Star stitch (stjerne mønster)
veske er utviklet og håndlaget av eksperthendene
på lidenskapelige heklere. Alle veskene er heklet
slik at de har en middels tetthet i stingene som
passer vesken perfekt.

Heklenål størrelse og tetthet

Alle hekler forskjellig, noen bruker heklenål
størrelse 2,0mm og får samme resultat og kvalitet
på arbeidet som en annen som brukte heklenål
størrelse 4,0mm.
Dette vet vi fra laget med heklere som deltar i
heklingen av alle våre vesker. Nøkkelen til å
hekle en spesifikk størrelse handler om hekle
stil, hender og erfaring mer enn størrelsen på
heklenålen.
Vi anbefaler derfor å bruke en heklenål fra 3,5
– 4,5 mm.

A

B
Ønskes vesken større eller mindre, startes
det med en kjede av 51 lm (mindre) eller 71
lm (større). Og resten forskyves med 10 m.
Hekles i høyden i henhold til ønske.

For

Vi har valgt å ha for i alle veskene i vår kolleksjon. Et vakkert for tilfører den ekstra finishen,
det ekstravagante utseende og den luksuriøse
følelsen av kvalitet. Foret har også en viktig funksjon, det gjør at vesken holder fasongen.

Dersom en ønsker å ha en fast bunn i
vesken, startes det med å trekke en løkke
gjennom et hull. Hekle deretter to ganger
i hvert hull, men tre ganger i hvert hjørne
(velg bare ett av hullene i hjørnet).
Hekle en rekke med hst i bakerste
maskeledd – og derfra som beskrevet i
oppskriften fra bilde 7-51.

Om Star stitch designet

Start Stitch designet er et nydelig design, men
det kreves litt tålmodighet å lære seg det. Vi
anbefaler å gjøre seg kjent med mønsteret før en
starter på vesken. Hekle en kjede med 30 lm og
test mønsteret. Vi har gjort et grundig arbeid med
mange steg for steg bilder og tekst veiledning –
men vi gjør i tillegg oppmerksom på at den beste
måten å lære seg en hekle-/sy oppskrift, er ved
undervisning eller ved å se en video.
Vær oppmerksom på målene på bunnstykket i
vesken. Bunnstykket er utgangspunktet for bredde og dybdemål for vesken.

En kan også hekle med dobbelt Cosy
garn, dette vil gi en veldig tett og kraftig
veske.
trenge samt størrelsen på vesken, og også om vi
har lagt til en ekstra størrelse.

Håndtak og annet tilbehør til vesken din

Mix & Match – Størrelse og mønster

Mønsteret beskriver hvordan vesken kan hekles i
ulike størrelser og hvordan to hekle mønster kan
kombineres for a lage en unik håndlaget veske.
På forsiden har vi beskrevet hvor mye garn du vil
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I Go handmade’s store kolleksjon av tilbehør til
vesker finner du alt som skal til for at gi vesken
den siste finishen – hanker, reimer, stoff, knapper
m.m.
For en full oversikt klikk inn på vår hjemmeside:
www.gohandmade.net.
Alle materialer som vises på våre vesker finnes i
Go handmade’s produkt portefølje.

FORKORTELSER OG FORKLARINGER
m
lm
kjm
fm
bml
hst
omg

maske
luft maske
kjedemaske
fast maske
bakerste maskeledd
halvstav
omgang
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STAR STITCH ”STOR”
1. Bunnen hekles i hst mønsteret - veskemål 24 x 10 x H 36 cm
Hekle en fundamentkjede med 61 lm. Hekle så i spiral (rundt fundamentkjeden).
I 1. omg startes det i 2. m. Der hekles 59 hst i bml og 3 hts i siste m av fundamentkjeden. Arbeidet snus
og det hekles hst, i hver av de forreste maskeledd, i alt 58 hst.
I siste m, av fundamentkjeden hekles 2 hst.
Omgangen er ferdig.
Det hekles så 1 hst, i hver m – i alt, i 15 omg. 122 hst i hver omg.
Bilde veiledning 1-6
Bunnen er nå ferdig i hst mønsteret og måler ca. 34 X 10 cm.
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Første Star stitch, (i første omg etter hst bunnen)
Hekle 1 fm, i neste lm, som er rett etter heklenålen. Hekle 3 lm i (samme) fm.
Dette er første løkke i Star stitch mønsteret.
Deretter:
Sett nålen i 2. m fra nålen, trekk opp en løkke (av nøstet). Det er nå 2 løkker på nålen.
Sett nålen i 3. m fra nålen, trekk opp en løkke (av nøstet). Det er nå 3 løkker på nålen.
Sett nålen i 4. m fra nålen, trekk opp en løkke (av nøstet). Det er nå 4 løkker på nålen.
Sett nålen i 5. m fra nålen, trekk opp en løkke (av nøstet). Det er nå 5 løkker på nålen.
Sett nålen i 6. m fra nålen, trekk opp en løkke (av nøstet). Det er nå 6 løkker på nålen.
Ta et kast på nålen og trekk garnet gjennom alle 6 løkkene.
Det er nå 1 løkke på nålen.
For å ferdigstille det første Star stitch mønsteret, skal det så hekles 1 lm.
Bilde veiledning for Star stitchen 7-18*
* Merk:
Fremgangsmåten for Star stitch er det samme, uansett om det foregående mønsteret er fastmasker eller
halvstaver.
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Andre Star stitch, (i første omg etter hst bunnen)
Det er 1 løkke på nålen – nålen skal gjennom” øyet”, som fremkommer av første Star stitch (øverst på
Star stitchen), for å hente enda en løkke fra nøstet.
Det er nå 2 løkker på nålen.
Deretter:
Sett nålen under de 2 m av Star stitch som nylig ble heklet. Trekk opp en løkke fra nøstet.
Det er nå 3 løkker på nålen.
Sett nålen i masken, som ligger nederst til venstre for nålen. Trekk opp en løkke fra nøstet. 		
Det er nå 4 løkker på nålen.
Sett nålen i neste m fra nålen.Trekk opp en løkke fra nøstet.
Det er nå 5 løkker på nålen.
Sett nålen i neste m fra nålen. Trekk opp en løkke fra nøstet.
Det er nå 6 løkker på nålen.
Ta et kast på nålen og trekk garnet gjennom alle 6 løkkene.
Det er nå 1 løkke på nålen.
For å ferdigstille det første Star stitch mønsteret, skal det så hekles 1 lm.
Bilde veiledning 19-25
Nå fortsettes det med at hekle Star stitch, etter samme fremgangsmåte, for hele omg.Totalt er 60 Star
stitch mønstre laget.
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Første Star stitch, i andre omg (etter den første hele Star stitch omg)
Det er en løkke på nålen – nålen skal gjennom” øyet”, som fremkommer av første Star stitch (øverst på
Star stitchen), for at hente enda en løkke fra nøstet.
Det er nå 2 løkker på nålen.
Deretter:
Sett nålen under de 2 m av Star stitch som nylig ble heklet. Trekk opp en løkke fra nøstet.
Det er nå 3 løkker på nålen.
Sett nålen i masken, som ligger nederst til venstre for nålen. Trekk opp en løkke fra nøstet.
Det er nå 4 løkker på nålen.
Sett nålen i m øverst i den første Star stitch fra 1. omg med Star stitch. Trekk opp en løkke fra garnet.
Der er nå 5 løkker på nålen.
Sett nålen i neste m fra nålen. Trekk opp en løkke fra nøstet. Det er nå 6 løkker på nålen.
Ta et kast på nålen og trekk garnet gjennom alle 6 løkkene.
Det er nå 1 løkke på nålen.
For å ferdigstille det første Star stitch mønsteret, skal det så hekles 1 lm.
Bilde veiledning 26-37
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Fortsettelsen av Star stitch
Det fortsettes nå med å hekle Star stitch ut omgangen og de etterfølgende omgangene, inntil ønsket
høyde er nådd - 61 Star stitch i hver omg. Fremgangsmåten er som ved avsnittet; Andre Star stitch.
Bilde veiledning 38-51
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Montering av bunnen
Bunnen formes ved å vende vrangsiden ut. Ta tak i sidene og trekk litt ut, sånn at hjørnespissene kommer
frem. 5 cm nede på hver hjørnespiss, sys der tvers over, det er ca. 10 cm. Hjørnespissen foldes nå inn
mot midten og sys til bunnen
Bilde veiledning 52-56
Vesken er nå klar for montering av for og hanker.
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2. Dersom bunnen også hekles i Star stitch – veskemål 24 x 10 x H
36 cm
Første Star stitch (på fundamentkjeden)
Hekle en fundament kjede med 61 lm. Det hekles nå i spiral (rundt fundamentkjeden).
I 1. omg startes det i 2. m. Der hekles 1 fm i neste lm i fundamentkjeden, som er like etter heklenålen.
Hekle 3 lm i den (samme) fm.
Det er 1 løkke på nålen – nålen skal gjennom” øyet”, som fremkommer av første Star stitch (øverst på
Star stitchen), for å hente enda en løkke fra nøstet.
Det er nå 2 løkker på nålen.
Deretter:
Sett nålen i 3. lm fra nålen.Trekk opp en løkke fra nøstet. Der er nå 3 løkker på nålen.
Sett nålen i masken, som ligger nederst til venstre for nålen. Trekk opp en løkke fra nøstet.
Det er nå 4 løkker på nålen.
Sett nålen i det bml, fra nålen. Trekk opp en løkke fra nøstet. Der er nu 5 løkker på nålen.
Sett nålen i det bml, fra nålen. Trekk opp en løkke fra nøstet. Der er nu 6 løkker på nålen.
Ta et kast på nålen og trekk garnet gjennom alle 6 løkkene. Det er nå 1 løkke på nålen.
For å ferdigstille det første Star stitch mønsteret, skal det så hekles 1 lm.
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Andre Star stitch (på fundamentkjeden)
Det er 1 løkke på nålen – nålen skal gjennom” øyet”, som fremkommer av første Star stitch (øverst på
Star stitchen), for å hente enda en løkke fra nøstet.
Det er nå 2 løkker på nålen.
Deretter:
Sett nålen under de 2 m av Star stitch som nylig ble heklet. Trekk opp en løkke fra nøstet.
Det er nå 3 løkker på nålen.
Sett nålen i masken, som ligger nederst til venstre for nålen. Trekk opp en løkke fra nøstet.
Det er nå 4 løkker på nålen.
Sett nålen i det bml, fra nålen. Trekk opp en løkke fra nøstet. Der er nu 5 løkker på nålen.
Sett nålen i det bml, fra nålen. Trekk opp en løkke fra nøstet. Der er nu 6 løkker på nålen.
Ta et kast på nålen og trekk garnet gjennom alle 6 løkkene.
Det er nå 1 løkke på nålen.
For å ferdigstille det første Star stitch mønsteret, skal det så hekles 1 lm.
Andre Star stitch er ferdig.

Fortsettelse av Star stitch – (på fundamentkjeden)
Nå fortsettes det med å hekle de neste 29 Star stitch i bml på fundamentkjeden i henhold til fremgangsmåten som er beskrevet i avsnittet; Andre Star stitch på fundamentkjeden.

Første runding
Det er en m igjen på fundamentkjeden.
I denne m hekles 1 Star stitch (denne Star stitch danner rundingen på bunnen).
Det er 1 løkke på nålen – nålen skal gjennom” øyet”, som fremkommer av første Star stitch (øverst på
Star stitchen), for å hente enda en løkke fra nøstet.
Det er nå 2 løkker på nålen.
Deretter:
Sett nålen under de 2 m av Star stitch som nylig ble heklet. Trekk opp en løkke fra nøstet.
Det er nå 3 løkker på nålen.
Sett nålen i masken, som ligger nederst til venstre for nålen. Trekk opp en løkke fra nøstet.
Det er nå 4 løkker på nålen.
Sett nålen i siste m bml fra nålen. Trekk opp en løkke fra nøstet. Der er nå 5 løkker på nålen.
Sett nålen i siste m forreste maskeledd fra nålen. Trekk opp en løkke fra nøstet. Der er nå 6 løkker på
nålen.
Ta et kast på nålen og trekk garnet gjennom alle 6 løkkene. Det er nå 1 løkke på nålen.
For å ferdigstille det første Star stitch mønsteret, skal det så hekles 1 lm.
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Fortsettelse av Star stitch – (på fundamentkjeden)
Nå fortsettes det med å hekle de neste 29 Star stitch i forreste maskeledd på fundamentkjeden i henhold
til fremgangsmåten som er beskrevet i avsnittet; Andre Star stitch på fundamentkjeden.

Andre runding
Det er en m igjen på fundamentkjeden.
I denne m hekles 1 Star stitch (denne Star stitch danner rundingen på bunnen).
Det er 1 løkke på nålen – nålen skal gjennom” øyet”, som fremkommer av første Star stitch (øverst på
Star stitchen), for å hente enda en løkke fra nøstet.
Det er nå 2 løkker på nålen.
Deretter:
Sett nålen under de 2 m av Star stitch som nylig ble heklet. Trekk opp en løkke fra nøstet.
Det er nå 3 løkker på nålen.
Sett nålen i masken, som ligger nederst til venstre for nålen. Trekk opp en løkke fra nøstet.
Det er nå 4 løkker på nålen
Sett nålen i neste m fra nålen. Trekk opp en løkke fra nøstet. Der er nå 5 løkker på nålen.
Sett nålen i neste m fra nålen. Trekk opp en løkke fra nøstet. Der er nå 6 løkker på nålen.
Ta et kast på nålen og trekk garnet gjennom alle 6 løkkene. Det er nå 1 løkke på nålen.
For å ferdigstille det første Star stitch mønsteret, skal det så hekles 1 lm.
Nå er 1. omg av Star stitch ferdig.

Andre omgang Star stitch
I 2. omg hekles det 60 Star stitch rundt over hele omg. I henhold til fremgangsmåten som er beskrevet i
avsnittet; Andre Star stitch på fundamentkjeden.

Første Star stitch, (i tredje omg etter den andre hele Star stitch omg).
Det er 1 løkke på nålen – nålen skal gjennom” øyet”, som fremkommer av første Star stitch (øverst på
Star stitchen), for å hente enda en løkke fra nøstet.
Det er nå 2 løkker på nålen.
Deretter:
Sett nålen under de 2 m av Star stitch som nylig ble heklet. Trekk opp en løkke fra nøstet.
Det er nå 3 løkker på nålen.
Sett nålen i masken, som ligger nederst til venstre for nålen. Trekk opp en løkke fra nøstet.
Det er nå 4 løkker på nålen
Sett nålen i m øverst i den første Star stitch fra 1. omg med Star stitch. Trekk opp en løkke fra garnet.
Der er nå 5 løkker på nålen.
Sett nålen i neste m fra nålen. Trekk opp en løkke fra nøstet. Der er nå 6 løkker på nålen.
Ta et kast på nålen og trekk garnet gjennom alle 6 løkkene. Det er nå 1 løkke på nålen.
For å ferdigstille det første Star stitch mønsteret, skal det så hekles 1 lm.
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Fortsettelse av Star stitch.
Det fortsettes nå med å hekle Star stitch ut omgangen og de etterfølgende omgangene, inntil ønsket høyde er
nådd - 61 Star stitch i hver omg.Fremgangsmåten som er beskrevet i avsnittet; Andre Star stitch.

Montering av bunnen
Bunnen formes ved å vende vrangsiden ut. Ta tak i sidene og trekk litt ut, sånn at hjørnespissene kommer
frem. 5 cm nede på hver hjørnespiss, sys der tvers over, det er ca. 10 cm. Hjørnespissen foldes nå inn mot
midten og sys til bunnen
Vesken er nå klar for montering av for og hanker.
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Universelle syveiledninger veske for og glidelås
Les alltid gjennom hele beskrivelsen før du starter – den inneholder detaljer som er
viktig for helhetsforståelsen.
For til veske:
1. Legg vesken på foret og tegn omrisset av
den med kritt eller f. eks blyant. Klipp rundt
den tegnede streken – klipp to like stykker,
slik at du har to stykker/sider, som er like
store. Merk; Dersom vesken skal ha et bunnstykke så må dette legges til på høyden.
 . Sy de tre sidene sammen med attersting.
2
Dersom vesken din skal ha et bunnstykke,
et ‘’flatt’’ stykke i bunnen, skal dette legges
til i høyden på stoffet før du klipper. Det
kan være en fordel å avvente å klippe den
endelige høyden på foret inntil bunnstykket
er ferdig sydd sammen.
 . Bunnstykke lages på følgende måte; legg
3
det sammensydde stoffet på et bord (Bilde
68), ved hvert av de to sammensydde hjørnene ’’trekkes’’ stoffet fra hjørnet – nå kan en se
at det blir en ‘’flate’’ og en ’’trekant’’ i stoffet
(BIlde 69). Trekanten sys det antall centimeter
inne (på stoffet) som du ønsker bunnstykket
skal være. Når du har sydd begge hjørnenes
trekant, har du ditt bunnstykke (Bilde 70).

68

69

 . Når man har sydd bunnen, er det
4
fornuftig å ta hele stoffstykket og legge inn
i vesken, la stoffet følge veskens høyde og
klipp av i den høyden hvor en ønsker at foret
skal gå til. En kan eventuelt beregne stoff til
en brettekant, dette vil gi en fin overgang
inne i vesken. Sy foret på med usynlige sting.
Lomme med glidelås i vesken:
5. En lomme lages av to stykker (lik størrelse)
stoff som er sydd sammen på tre kanter.
 . Vrangsiden av glidelåsen sys på det ene
6
stoffstykkets rettside. Ta så det andre stoffstykket og brett kanten – slik at de to stoffstykkene ligger med rettsiden mot hverandre og er
like store. Nå er lommen ferdig.
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Montering av glidelåslomme på foret i vesken:
7. Plasser lommen der du ønsker å ha den,
sett den fast i foret med knappenåler, tegn så
en strek der hvor du ønsker at åpningen på
glidelåsen skal være. Man kan gjerne ha en
kortere åpning enn lengden på glidelåsen,
det ekstra stykket på glidelåsen vil da være
inne i lommen.
 . Klipp opp stoffet hvor glidelåsens åpning
8
er markert. Klipp i tillegg to små hakk på
ca. en halv cm fra hver ende (i det åpningen
hvor glidelåsen skal sitte) – dette er for å få
en pent montert glidelås.
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 . Fold de små ‘’hakkene’’ inn på baksiden
9
(Bilde 71).
	 1
 0. Legg lommen med glidelåsen åpen, på
undersiden av vesken slik at den passer med
åpningen stoffet. Sy fast med attersting
(Bilde 72-73).
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	Du har nå laget for med en glidelåslomme og
mangler bare å sy foret til vesken med usynlige sting.

73

19

Greit å vite
Go handmade sin Big Star stitch (stjerne mønster) veske
er utviklet og håndlaget av eksperthendene på lidenskapelige heklere.

Heklenål størrelse og tetthet
Alle hekler forskjellig, noen bruker heklenål størrelse
2,0 mm og får samme resultat og kvalitet på arbeidet
som en annen som brukte heklenål størrelse 4,0 mm.
Dette vet vi fra laget med heklere som deltar i heklingen
av alle våre vesker. Nøkkelen til å hekle en spesifikk
størrelse handler om hekle stil, hender og erfaring mer
enn størrelsen på heklenålen.
Vi anbefaler derfor å bruke en heklenål fra 3,50 – 4,50
mm.
På forsiden har vi beskrevet hvor mye garn du vil trenge samt størrelsen på vesken, og også om vi har lagt til
en ekstra størrelse.

i vår kolleksfor i alle veskene
Vi har valgt å ha tilfører den ekstra finishen,
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Go handmade
quality design in a unique style

0052318

I Go handmades
store kolleksjon av
tilbehør til vesker, finner du alt til veskens
finish – hanker, reimer,
stoff, knapper
m.m.

