Tovede Tøfler – Heklet
No. 1001-193-8580
Forbruk
200 (200) 200 (300) 300 (300) g
Happy Sheep Woolpower
50 (50) 50 (50) 50 (60) g Mayflower Fakefur
Materialer
- Heklenål nr. 3 og 7
- Woolpower fra Happy Sheep
- Mayflower Fakefur
Skostørrelse:
35/36 (37/38) 39/40 (41/42) 43/44 (45/46)
Fotlengde:
ca. 22 (24) 26 (27) 28 (29) cm
Kjøp garn og tilbehør her:
http://shop.hobbii.no/tovede-tofler-heklet

Heklefasthet
11 m x 10 rader = 10 x 10 cm før toving
Forkortelser
Lm: Luftmaske
M: maske
Sm: sammen
Lm: luftmaske
Hstv: halvstavmaske

Tøffel – Hekles med Woolpower på nål 7.
Skaft: Legg opp 58 (60) 62 (66) 70 (70) lm og snu med 1 lm.
Snu hver rad med 1 lm.
Hekle hstv til arbeidet måler ca. 12 (13) 14 (15) 16 (17) cm. Den første hstv hekles i 2. lm fra nålen.
Split: Hekle 1 km i de neste 11 m, hekle hstv til det er 11 m igjen, snu med 1 lm = 36 (38) 40 (44) 48
(48) m.
Fot: Hekle ca. 15 (16) 17 (18) 19 (20) cm rett opp = ca. 27 (29) 31 (33) 35 (37) cm i alt.
Tå: Hekle (2 m sm) rader ut = 18 (19) 20 (22) 24 (24) m.
Neste rad: Hekle 0 (1) 0 (0) 0 (0) m, deretter (2 m sm) rader ut = 9 (10) 10 (11) 12 (12) m.
Neste rad: Hekle 1 (0) 0 (1) 0 (0) m, deretter (2 m sm) rader ut = 5 (5) 5 (6) 6 (6) m.
Klipp av garnet.
Sammensying: Se veiledningen nederst i oppskriften
Sy tåen sammen.
Sy sammen fra tåen til splitten.
Sy sammen midt bak fra oppleggskanten til det er 5 cm igjen.
Brett hullet ”på tvers” og sy sammen, så det lages en hæl.
Hekle en lik tøffel til.
Toving:
Legg tøflene i vaskemaskinen og vask på 40 grader. Legg evt. også en ball eller et håndkle i maskinen.
NB Toving varierer fra maskin til maskin. Tov i maskinen ved 40 grader igjen, hvis de ikke er tovet
nok. Disse har fått 2 x 40 grader i vaskemaskinen og ble deretter formet/utvidet med selve foten eller
papir mens de var våte, og deretter tørket i fasong.

1. Slik vil det nå se ut.

2. Brett stykket som på bildet ovenfor.

Veiledning – Sammensying av fot:

1. Sy tåen sammen, og sy deretter fra tåen frem
2. Gjenta dette til du ender opp ved splitten.
til splitten.
Klipp av og fest enden.
Sy gjennom en lenke på den ene siden, deretter
gjennom en lenke på den andre siden.

Veiledning – Sammensying av bakkant:

1.

Bakkanten sys sammen ved å sy i
lm/oppleggsraden gjennom begge stykkene.

2. Fortsett til det er ca. 5 cm igjen. Brett hullet
”på tvers”.

Veiledning – sammensying av hæl:

1. Sy sammen, så det dannes en hæl. Klipp av og
fest endene.

3. Etter 2 x toving i vaskemaskinen ved 40
grader.

2. Klar til vask.

Pelskant:
Hekles med Fake fur på nål 3.
1. Legg opp 11 lm. I 3. lm fra nålen hekles 1 stv. Hekle stv ut raden. (9)
2. Snu med 2 lm (erstatter 1 stv). Hekle stv ut raden. (9)
Gjenta rad 2 til du har en passende lengde så kanten kan nå rundt hele kanten på tøffelen.
Brett pels-stykket ned over kanten på tøffelen og sy fast hele veien rundt. Klipp av garnet og fest
endene.

Riktig god fornøyelse ☺
De kjærligste hilsener Hobbii

