Oppskrift

Fur Lux bags
Garnforbruk

Liten: 30 x H 25 cm/250 g.
Stor: 40 x H 35 cm/450 g.

Heklet i Go hand
made’s Fur Lux
- et pelsgarn av
ypperste kvalitet.
D
pelseffekt garn so et bløteste og mest realistiske
m finnes.
er best: 100% Po Et luksusgarn når det
lyester, 50 g/27 m
.

Heklenål

6,0 - 7,0 mm.

kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2019

GARNFORBRUK

FORKORTELSER
OG FORKLARINGER

Liten: 30 x H 25 cm/250 g.
Stor: 40 x H 35 cm/450 g.

m
Maske.
omg
Omgang.
lm
Luftmaske.
kjm
Kjedemaske.
hst
Halvstav
bml
Bakerste maskeledd.
fml
Forreste maskeledd.
øk	Økning - flere masker i samme
maske.
* *	Det som står mellom disse tegnene,
gjentas gjennom hele omgangen/
raden eller med tallet etter x.
(..)	Angir antall masker for de 2 veske
størrelsene.
Den store størrelsen står i parentes.
Størrelser: liten veske (stor veske).
	På slutten av omgangen/raden
angir det totale antallet masker.

HEKLENÅL

6,0 - 7,0 mm.

Vi har valgt å ha
Et vakkert for tilfør for i alle veskene i vår kolleksjon.
er de
utseende og den lu n ekstra finishen, det ekstravagan
te
ks
også en viktig funk uriøse følelsen av kvalitet. Foret ha
r
sjon, det gjør at ve
sken holder fasong
en.
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Fur Lux bags - i to størrelser
Liten: 30 x H 25 cm (Stor: 40 x H 35 cm)

Bunn
Hekle en fundamentkjede med 15 (21) lm.
Bunnen hekles i spiral - det hekles rundt om lm kjeden uten å avslutte hver omgang.
1.)
1 hst i 2. lm, 1 hst i bml i de neste 12 (18) m, 5 hst øk i siste m.
Arbeid videre på den andre siden av fundamentkjeden med 1 hst i fml
i de neste 12 (18) m, 4 hst øk i siste m.
34 (46)
2.)

2 hst i neste m, 1 hst i de neste 12 (18) m, *2 hst i neste m* x 5,
1 hst i de neste 12 (18) m, *2 hst i neste m* x 4.

44 (56)

3.)

1 hst i neste m, 2 hst i neste m, 1 hst i de neste 12 (18) m,
*1 hst i neste m, 2 hst i neste m* x 5, 1 hst i de neste 12 (18) m,
*1 hst i neste m, 2 hst i neste m* x 4.

54 (66)

1 hst i de neste 2 m, 2 hst i neste m, 1 hst i de neste 12 (18) m,
*1 hst i de neste 2 m, 2 hst i neste m* x 5, 1 hst i de neste 12 (18) m,
*1 hst i de neste 2 m, 2 hst i neste m* x 4.

64 (76)

4.)

NB.
Sett en markør i siste maske av bunnen, for å markere hvor det skal telles fra.

Sidene
Forsett direkte fra bunnen.
Sidene hekles i spiral. Sett en markør i den første maske i hver omgang,
så det hele tiden er kontroll på hvor en omgang starter og slutter.
Sidene består av hst hele veien rundt.
For den lille vesken gjentas det x 15 omg, og ved den store vesken gjentas det x 17 omg.

Toppkanten
Forsett direkte fra sidene.
Avslutt med 2 omganger kjm.
Vesken er klar til montering av diverse, for, glidelås, rem 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. Vi anbefaler derfor å bruke en heklenål
spredt.

LOT20191511

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

kvalitetsdesign i en unik stil

