Oppskrift

Rib Stitch Lue
GARNFORBRUK
H 24 cm x hode omkrets 56 - 60 cm
Cosy: 100 - 150 g

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

Heklenål: 3,5 - 4,5 mm
Heklefasthet: 20 hst/10 cm
Pompon
‘Handmade’ etikett

kvalitetsdesign i en unik stil
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GARNFORBRUK

FORKORTELSER
OG FORKLARINGER

H 24 cm x Hode omkrets 56 - 60 cm
Cosy: 100 - 150 g

m
Maske
lm
Luftmaske
kjm
Kjedemaske
hst
Halvstav
slm	Snu-luftmaske, snu arbeidet
etter luftmasken.
bml
Bakerste maskeledd
(..)	På slutten av omgangen/raden
angir det totale antallet masker

Heklenål: 3,5 - 4,5 mm
Heklefasthet: 20 hst/10 cm
Den angitte garnmengden er veiledende.

LUENS STØRRELSE
Hode mål beregnes ved å måle fra rett over
øyenbrynene og rundt hele hodet.

Rib Stitch Lue - H 24 cm
Til alle hode omkretser/størrelser - f.eks. 56 cm, (58 cm), 60 cm
Mange voksen størrelser er mellom 56 cm - 60 cm.

Viktig om oppskriften:
Fundamentkjeden utgjør HØYDEN på luen.
De heklede rekkenes endelig lengde, skal passe til omkretsen av ønsket hode mål.
Oppskriften:
Hekle en fundamentkjede, bestående av 63 lm.
Ønskes luen lenger økes lm antallet. Og likeså om den ønskes lavere så minskes antall lm.
Det hekles i rekker. Alle rekkene startes i 2. m fra nålen og vendes med 1 slm.
1.)
2.)
3.)

1 hst i hver m					
14 hst i forreste 3. maskeledd, 48 hst i bml			
48 hst i forreste 3. maskeledd, 14 hst i bml			

(62)
(62)
(62)

Rekke 2 og 3 gjentas, til arbeidet når ønsket hodeomkrets f.eks 56 (58) 60 cm.
Tips:
Ønskes hode omkretsen mindre eller større enn angitt, hekles det færre eller flere gjentagelser av rekke
2 og 3.
Det anbefales å sjekke arbeidet løpende i forhold til mål av hode omkretsen.
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3. MASKELEDD

3. maskeled ses som en nærmest vandret
liggende maskeled (se foto A).

Hode

3. maskeledd

ets

omkr
A
Forreste 3. maskeledd er plassert på for
siden av arbeidet under forreste maskeledd.
Bakerste 3. maskeledd er plassert på baksiden av arbeidet under bakerste maskeledd.

Montering
Lue stykket brettes og hekles sammen i siden på vrangsiden med kjm (foto 1 -2).
Topp stykket på luen samles i en ”bukett” og sys sammen på vrangsiden (foto 3).
Snu luen til rettsiden.
Trykklåsen til pompongen sys fast i toppen av luen og pomponen settes på.
Oppbretten sys inn til huen (foto 4) - vær oppmerksom så det ikke blir for stramt.
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Greit å vite
Heklenål størrelse & tetthet

LOT20192011

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. Vi anbefaler derfor å bruke en heklenål
spredt.

kvalitetsdesign i en unik stil

