Oppskrifter
Moss Stitch Kurve
med PU lær bunne

Heklet i Go Han
dmad
- et delikat og su e’s Bohème Velvet “double”
per bløt
kvalitet: 100% Po t velur garn av topp
lyester, 50 g/70 m
.

Universelle oppskrifter
for PU lær bunne.
Garnforbruk avhenger av størrelsen på bunnen
og ønsket høyde på kurven.

Garnforbruk - heklet med to tråder
F.eks. bunn D 20 cm x H 8 cm/150 g.
F.eks. bunn D 17 cm x H 8 cm/100 g.

Heklet med to tråder: 8 dfm og 7 fm/10 cm.
Heklenål: 4,0 - 4,5 mm.
Bohème Velvet (“double”).

Bohème Velvet

kvalitetsdesign i en unik stil

(“double”).
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FORKORTELSER OG FORKLARINGER
kjm
kjedemaske.
fm
fastmaske.
dfm
dyp fastmaske.
bml
bakerste maskeledd.
*...*	Det som står mellom disse
tegnene, gjentas gjennom hele
omgangen/raden.
NB!
Når det hekles i en spiral, er det en maske
igjen i hver omg - dette gjør mønsteret
bevegelige, som det skal.

Heklenål: 4,0 - 4,5 mm
Heklefasthet:
Sidene: 8 dfm og 7 fm på 10 cm

!

Kurvene er heklet
med to tråder.

Kurve med runde PU lær bunne
I prinsippet er det meget enkelt å hekle fra Go Handmade’s faste bunner.
1.) 	Start på et vilkårlig sted med 1 fm i det første hull,
deretter 2 fm i de resterende side hullene.
Når der er heklet hele vejen rundt, avsluttes med 1 kjm i første fm (den en startet i).

Sidene:

Herfra arbeides det i spiral.
2.)
fm i bml.					
3.)
*1 fm, 1 dfm*.					
4.)
*1 dfm, 1 fm*.					
Gjenta rekke 3 og rekke 4 vekselvis til ønsket høyde på kurven.		
Avslutt med 2 eller flere omganger fm.					
Klipp og fest trådendene.
Kurven er nå ferdig.

Kurve med firkantet PU lær bunne
I prinsippet er det meget enkelt å hekle fra Go Handmade’s faste bunner.
1.)	
Start på et vilkårlig sted på sidene med 1 fm i det første hull,
deretter 2 fm i de resterende side hullene, og i ett hull i hvert hjørne laget der 3 fm.
Når der er heklet hele vejen rundt, avsluttes med 1 kjm i første fm (den en startet i).

Sidene:

Herfra arbeides det i spiral.
2.)
fm i bml.					
3.)
*1 fm, 1 dfm*.					
4.)
*1 dfm, 1 fm*.					
Gjenta rekke 3 og rekke 4 vekselvis til ønsket høyde på kurven.		
Avslutt med 2 eller flere omganger fm.		
Klipp og fest trådendene.
Kurven er nå ferdig.
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Bohème Velvet (“double”).

I Go handmades
store kolleksjon av
tilbehør til kurver
finner du alt til slutt
på kurven - håndtak,
etiketter, etc.

kvalitetsdesign i en unik stil

