Syrin Genser - Kjole
No. 1006-194-7033

Størrelser: 2, 4, 6, 8 år
Nivå: Nybegynner
Heklenål: 3.5 mm (US Størrelse E)
Garn: BabyWool i fargene:
Lys Syrin (9) & Lilla (10)
Hvor mye garn skal du bruke?
2 år - 2 nøster Lys Syrin & 3 nøster Lilla
4 år - 2 nøster Lys Syrin & 3 nøster Lilla
6 år - 3 nøster Lys Syrin & 4 nøster Lilla
8 år - 3 nøster Lys Syrin & 5 nøster Lilla
Kjøp garnet ditt her:
http://shop.hobbii.no/syrin-genser-kjole

Forkortelser i denne oppskriften:
Lm - luftmaske
Hstv - halvstavmaske
Delvis hstv – kast på nålen, stikk nålen i m
og trekk garnet gjennom løkken
Stv - stavmaske
Fm - fastmaske
Fm bml - fastmaske i bakerste maskeledd
Kjm - kjedemaske
M - maske(r)
Øk - økning (1 hstv, 2 lm, 1 hstv)
Fell - felling (hekle 2 fm sammen)
Heklefasthet: 18 Hstv = 10 cm,
14 rader = 10 cm
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Du kan finne instruksjonsvideoer til teknikkene i denne oppskriften her:
Felling: https://www.youtube.com/watch?v=p1MHHdZfSvY&t=18s
Økning: https://www.youtube.com/watch?v=8qj7ovPSxdY
Oppskriftsnotater:
●
●

De 2 lm i begynnelsen av hver omgang telles ikke som første stv.
Det arbeides rundt i omganger, fra både rett-siden og vrang-siden. Dvs. det snus etter
hver omgang.

Design
Denne supersøte genser-kjolen hekles ovenfra og ned og har raglanermer. Bærestykket hekles
først, deretter deles ermene fra bolen, og de 3 delene hekles ferdig hver for seg.
Syrin Genser Kjolen har en løs passform og er ca. 4.5 cm bredere i forhold til en standard
brystvidde. Oppskriften kan lages i 4 størrelser fra 2 år til 8 år. Kjolens ferdige mål for hver
størrelse kan ses i diagrammet nedenfor:

Halsåpning a: 14 cm (14, 15, 16)
Høyde bærestykke b: 15 cm (17, 18, 18)
Brystvidde c: 31 cm (34, 36, 38)
Lengde underarm d: 18 cm (23, 25, 28)
Lengde e: 47 cm (49, 52, 57)
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Bærestykke
*på bærestykket står antallet m til størrelsene 4, 6 og 8 år i parentes.
Begynn med den første fargen, i mitt tilfelle Lys Syrin (9).
Luftmaskerad:
2 år – 80 m
4 år – 80 m
6 år – 88 m
8 år - 96 m
Sett de sammen til en ring med 1 kjm i første luftmaske.
1. Omgang
Hekle 2 lm og 1 hstv i de første 12 (12, 14, 15) m, øk i neste m, 1 hstv i de neste 14 (14, 14, 16)
m, øk i neste m, 1 hstv i de neste 24 (24, 28, 30) m, øk i neste m, 1 hstv i de neste 14 (14, 14,
16) m, øk i neste m og 1 hstv i de siste 12 (12, 14, 15) m. Avslutt med 1 kjm i første hstv. Hekle
2 lm og snu arbeidet.
2. Omgang
Hekle [1 hstv i hver m frem til neste hjørne, øk i 2 lm-mellomrommet]. Gjenta [-] på hele
omgangen. Avslutt med 1 kjm i første hstv. Hekle 2 lm og snu arbeidet.
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Gjenta 2. omgang frem til du har heklet i alt:
2 år – 16 omganger
4 år – 18 omganger
6 år – 19 omganger
8 år – 19 omganger
Når bærestykket er ferdig deles arbeidet i bol og ermer og de 3 delene hekles ferdig hver for
seg.

Bol
Fargeskift
De 2 første omgangene på bolen hekles med Lys Syrin (9), som også ble brukt til bærestykket.
Nå skiftes det til Lilla (10) og hekles i alt 8 omganger, med vekselvis 2 omganger Lilla og 2
omganger Lys Syrin. De siste 2 omgangene hekles med Lys Syrin. Resten av kjolen hekles
med Lilla.
1. Omgang
Begynn omgangen som normalt og hekle 1 hstv i hver m frem til første hjørne. Hekle 1 delvis
hstv i det første hjørnet (kast på nålen, stikk nålen i m og trekk garnet gjennom løkken), hopp
over m til ermet og gå frem til neste hjørne. I det neste hjørnet hekles enda en delvis hstv, kast
på nålen en siste gang og trekk garnet gjennom alle løkkene på nålen.
Når du er ferdig med forstykket og er fremme ved 3. hjørne, hekles 1 delvis hstv i 3. hjørne,
hopp over m til ermet og hekle 1 delvis hstv i det 4. hjørnet. Kast på nålen en siste gang og
trekk garnet gjennom alle løkkene på nålen. Fortsett med å hekle 1 hstv i hver m på resten av
omgangen.
Herfra hekles det 1 hstv i hver m på hele omgangen frem til arbeidet har den ønskede lengden.
Du har nå heklet i alt til bolen:
2Y – 43 omganger
4Y – 45 omganger
6Y – 47 omganger
8Y – 53 omganger
Når omgangene til bolen er avsluttet, tilføyes en vrangbord heklet med fm bml.
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Vrangbord
1. Rad
Hekle 10 + 1 luftmasker, 1 fm i hver av de 10 lm, kjm i de neste 2 m langs kanten på
genser-kjolen og snu arbeidet.
2. Rad
Hekle 1 fm bml i hver av de 10 m. Avslutt med 1 lm og snu arbeidet.
3. Rad
Hekle 1 fm bml i hver av de 10 m, og 1 kjm i de 2 neste m langs kanten på genser-kjolen.
Gjenta 2. og 3. rad langs hele kanten på kjolen. Til slutt settes kanten sammen med kjm.

Ermer
Sett til garnet i ermehullet. Det hekles rundt i omganger fra både rett-siden og vrang-siden og
følg det samme fargemønsteret som på bolen.
Størrelse 2 år
1. Omgang: hekle 1 hstv i hver m på hele omgangen.
2. Omgang: fell, fortsett med 1 hstv i hver m frem til det er 2 m igjen, fell. Avslutt med 1 kjm i
første fm-felling.
3.-4. Omgang (2 omganger): hekle 1 hstv i hver m på hele omgangen.
Gjenta 2.-4. omgang 6 ganger og avslutt med 1 rad til, hvor det hekles 1 hstv i hver m på hele
omgangen. Lag en vrangbord på samme måte som langs kanten på genser-kjolen.
Størrelse 4 år
1. Omgang: hekle 1 hstv i hver m på hele omgangen.
2. Omgang: fell, fortsett med 1 hstv i hver m frem til det er 2 m igjen, fell. Avslutt med 1 kjm i
første fm-felling.
3.-4. Omgang (2 omganger): hekle 1 hstv i hver m på hele omgangen.
Gjenta 2.-4. omgang 8 ganger og avslutt med 2 rader til, hvor det hekles 1 hstv i hver m på hele
omgangen. Lag en vrangbord på samme måte som langs kanten på genser-kjolen.
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Størrelse 6 år
1. Omgang: hekle 1 hstv i hver m på hele omgangen.
2. Omgang: fell, fortsett med 1 hstv i hver m frem til det er 2 m igjen, fell. Avslutt med 1 kjm i
første fm-felling.
3.-4. Omgang (2 omganger): hekle 1 hstv i hver m på hele omgangen.
Gjenta 2.-4. omgang 9 ganger og avslutt med 1 rad til, hvor det hekles 1 hstv i hver m på hele
omgangen. Lag en vrangbord på samme måte som langs kanten på genser-kjolen.
Størrelse 8 år
1. Omgang: hekle 1 hstv i hver m på hele omgangen.
2. Omgang: fell, og fortsett med 1 hstv i hver m frem til det er 2 m igjen, fell. Avslutt med 1 kjm i
første fm-felling.
3.-4. Omgang (2 omganger): hekle 1 hstv i hver m på hele omgangen.
Gjenta 2.-4. omgang 10 ganger og avslutt med 2 rader til, hvor det hekles 1 hstv i hver m på
hele omgangen. Lag en vrangbord på samme måte som langs kanten på genser-kjolen.
Til slutt festes alle tråder og du er ferdig! Du har laget denne vinterens perfekte genser-kjole.

God fornøyelse!
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