Oppskrift

Crossbody/Belt bag
Kan hekles med både dobbelog enkeltråd.

g.
Str.: 28 x 17 x 9 cm/Cosy 200
Lynlås: 25 cm.
Heklet på nål 4,0 mm
et.
med en ekstra fast heklefasth
Dobbeltråd: 16 hst/10 cm.

Heklet i Go hand
m
bløtt og høy kval ade Cosy – en vidunderlig
itets bomulls mix
, so
fasongen. 60% Bo
mull/40% Akryl, m holder
50 g/100 m.

Den grå
Str.: 22 x 12 x 8 cm/Cosy 75
g.
Lynlås: 20
Heklet på nål 3,0 mm med cm.
en ekstra fast heklefasthet.
Enkeltråd: 21 hst/10 cm.
Den i terracotta
Str.: 28 x 17 x 9 cm/Cosy 200
g.
Lynlås: 25
Heklet på nål 3,5 mm med cm.
en ekstra fast heklefasthet.
Dobbeltråd: 17 hst/10 cm.

kvalitetsdesign i en unik stil
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125 g.
Str.: 28 x 16 x 10 cm/Cosy
Lynlås: 25 cm.
d en litt løs heklefasthet.
Heklet på nål 4,0 mm me
Enkeltråd: 16,5 hst/10 cm.

Selv om en heklet veske er heklet på samme størrelse nål så kan den ferdige størrelsen
avvike vesentlig fra en annen veske, som er heklet med samme størrelse nål.
Det er heklefastheten som er mest avgjørende for det endelige resultatet.
De viste modellene er heklet i henholdsvis dobbel- og enkeltråd.
Fordelen med dobbeltråd er at vesken blir sterk, tett og at formen blir mer stabil.
Foret kan evt. droppes, men for det flotteste sluttresultatet anbefaler vi alltid at det settes i for.
Fordelen ved bruk av enkeltråd er at vesken blir lett – men den blir ikke like sterk.
For å gi den mer styrke og formstabilitet, anbefaler vi sterkt at det sys for i, gjerne i filt.

34

Forkortelser og forklaringer
m
r
lm
slm
kjm
fm
st
hst
1 hst øk
1 hst fell
* ... *
(..)

Maske
Ring
Luftmaske
Snu luftmaske, vend deretter arbeidet
Kjedemaske
Fastmaske
Stav
Halvstav hvor nålen stikkes gjennom alle de 3 synlige løkkene (Se fig.).
Økning (2 hst i en m)
Felling (2 hst hekles sammen)
Alle hst fellinger og økninger gjøres også gjennom 3 løkker
Det som står mellom disse tegnene, gjentas gjennom hele omgangen/raden.
På slutten av omgangen/raden angir det totale antallet masker.

OBS: Løkker omtales også som maskeledd i noen oppskrifter
- løkker/maskeledd er det samme.
Arbeidet vil bule litt mens den runde delen hekles. Dette ordner seg, når en går videre
og 4 av ’kakestykkene’ blir til toppen av vesken og de 6 andre til baksiden.

e
hst gjennom alle de 3 løkken
kes
Halvstav hvor nålen stik

kene
gjennom alle de 3 synlige løk

hst gjennom 2 løkker
l
Halvstav hvor nålen kun ska
gjennom 2 løkker
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Crossbody/Belt bag
Baksiden
Hver omgang slutter med kjm i 1. m og 1 lm.
1.)
r med 10 hst

(10)

Ved alle de etterfølgende hst, skal nålen gjennom alle 3 løkkene.
2.)
*1 hst øk*
3.)
*1 hst, 1 hst øk*
4.)
*2 hst, 1 hst øk*
5.)
*3 hst, 1 hst øk*
6.)
*4 hst, 1 hst øk*
7.)
*5 hst, 1 hst øk*
8.)
*6 hst, 1 hst øk*
9.)
*7 hst, 1 hst øk*
10.)
*8 hst, 1 hst øk*
11.)
*9 hst, 1 hst øk*
12.)
*10 hst, 1 hst øk*
13.)
*11 hst, 1 hst øk*
14.)
*12 hst, 1 hst øk*
15.)
*13 hst, 1 hst øk*

(20)
(30)
(40)
(50)
(60)
(70)
(80)
(90)
(100)
(110)
(120)
(130)
(140)
(150)

Forsiden
Hekles som en fortsettelse av baksiden.
Herfra hekles det i rekker.
16.)	2 lm, 9 hst (nålen skal gjennom alle 3 løkkene),
40 lm, hopp over 40 m,
9 hst (nålen skal gjennom alle 3 løkkene), 2 slm
Veske åpningen er de 40 m som ble hoppet over. Det er her glidelåsen skal sys i.
17.)	9 hst (nålen skal gjennom alle 3 løkkene), 40 hst på lm,
9 hst (nålen skal gjennom alle 3 løkkene), 2 slm

(58)

Ved alle de etterfølgende hst, skal nålen gjennom alle 3 løkkene.
18.)
58 hst, 2 slm
19.)
1 hst i 2. m, 54 hst, 1 hst fell, 2 slm
20.)
56 hst, 2 slm
21.)
1 hst i 2. m, 52 hst, 1 hst fell, 2 slm
22.)
54 hst, 2 slm
23.)
1 hst i 2. m, 50 hst, 1 hst fell, 2 slm
24.)
52 hst, 2 slm

(58)
(56)
(56)
(54)
(54)
(52)
(52)
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25.)
1 hst i 2. m, 48 hst, 1 hst fell, 2 slm
26.)
1 hst i 2. m, 46 hst, 1 hst fell, 2 slm
27.)
1 hst i 2. m, 44 hst, 1 hst fell, 2 slm
28.)
1 hst i 2. m, 42 hst, 1 hst fell, 2 slm
29.)
1 hst i 2. m, 40 hst, 1 hst fell, 2 slm
30.)
1 hst i 2. m, 38 hst, 1 hst fell, 2 slm
31.)
1 hst i 2. m, 36 hst, 1 hst fell, 2 slm
32.)
1 hst i 2. m, 34 hst, 1 hst fell, 2 slm
33.)
1 hst i 2. m, 32 hst, 1 hst fell, 2 slm
34.)
1 hst i 2. m, 1 hst fell, 26 hst, (1 hst fell) x 2, 2 slm
35.)
1 hst i 2. m, 1 hst fell, 22 hst, (1 hst fell) x 2, 2 slm
36.)
1 hst i 2. m, (1 hst fell) x 2, 14 hst, (1 hst fell) x 3, 1 slm
37.)	1 fm i 2. m, (1 hst fell) x 2, 2 hst, 4 stm (gjennom alle 3 løkkene),
2 hst, (1 hst fell) x 2, 1 km

(50)
(48)
(46)
(44)
(42)
(40)
(38)
(36)
(34)
(30)
(26)
(20)
(14)

Fest tråden ved begynnelsen av forsiden (rekke 16).
Hekle fm over hele kanten på forsiden.
Prøv å få cirka 90 fm (38 fm på den ene siden, 14 fm i bunnen, 38 fm på den andre siden).
Fortsett med fm rundt om kanten (veskens bakside).
Arbeidets forside og bakside settes sammen med nåler/markører.
De to delene hekles sammen med kjm.

Avsluttende blondekant
1 fm, 3 lm, 3 fm, 3 lm.
Fest trådene.
Vesken er heklet ferdig og er klar for montering av for, glidelås, veske reim osv.
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Greit å vite
Heklenål størrelse & 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.
Nøkkelen til å hekle en spesifikk størrelse handler om
hekle stil, hender og erfaring mer enn størrelsen på
heklenålen.

LOT20190621

I Go handmades
store kollektion av
tilbehør til vesker,
finner du alt til vesken
finish – hanker, reimme,
stoff, knapper
osv.
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