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Ryggsekk

med rund base
GARNFORBRUG
Hæklet med to tråde
Str. D 21 cm x H 28 cm 300 g
Hæklefasthed: 14 fm/10 cm

Heklet i Go hand
mad
og høy kvalitets bo es Cosy – en vidunderlig bløtt
mulls mix
60% Bomull/40% , som holder fasongen.
Akryl, 50 g/100 m
.

MATERIALER
Top flap m/magnetisk knap
Base D 20 cm, Snøre, Spænde,
O-ring, Lobster lås m. D-ring
Hæklenål: 4,0 - 4,5 mm

kvalitetsdesign i en unik stil
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Maske
Snu-luftmaske, snu arbeidet etter luftmasken.
Fastmaske
Kjedemaske
Luftmaske
Det som står mellom disse tegnene,
gjentas gjennom hele omgangen/raden
eller med tallet etter x.
På slutten av omgangen/raden angir det
totale antallet masker.

Heklenål: 4,0 - 4,5 mm
Heklefasthet:
To tråder: 14 fm/10 cm

!

Heklet med
to tråder.

Ryggsekk heklet fra solid base
Base størrelse: D 20 cm
1.)

Begynn i et vilkårlig hull med 1 fm, hekle deretter 2 fm i de øvrige hullene.
Avslutt omgangen med 1 kjm i det første hullets maske.

Herfra hekles det i spiral.
2.)
*1 fm* 					
Omgang 4 gjentas til ønsket høyde er nådd. F.eks. 28 cm.
		
Klip og Fest trådene.

Heklet skulderrem til ryggsekk
Totallengde: 150 cm - eller den lengde som er ønskelig (universal størrelse)
1.)
Legg opp 231 lm , snu arbeidet.
(231)
2.)
Start i 2. maske fra nålen og hekle 230 fm, 1 slm.
(230)
3.)
230 fm.
(230)
					
Omgang 3 gjentas til ønsket bredde er nådd.
Remmen er nå klar for montering av metallspennen slik at den kan justeres på lengden.

Montering av metalspenne og lobsterlås

For å kunne justere lengden på remmen, skal det monteres en metallspenne.
Remmen føres gjennom spennen.
Deretter føres den ene lobsterlåsen på i den enden hvor metallspennen er. Det ene
endestykke på den heklede remmen monteres rundt midtstykket på metallspennen.
I den anden enden av remmen monteres en til lobsterlås.
D-ringene fra lobsterlåsene hekles på ryggsekken og O-ringen hekles også på,
oppe ved hanken.
Se eventuelt tegningen av ryggsekkens bakside på forsiden av oppskriften.

Montering
Snøret uten metallstykkene trekkes gjennom vesken. Det kan være en fordel,
å bruke en heklenål til å utvide hullet mellom maskene, før snøret føres gjennom.

D-ringe

Vi anbefaler at D-ringene hekles horisontalt, for bedre fasthet og finish.

Fastmaske mønsteret
En fastmaske har en forside og en
bakside - begge sider har hver sin
sjarm.
Vår ryggsekk er heklet fra en fast
base og det er det fastmaskens
bakside som blir vår forside.

Fastmaskens rettside.

Fastmaskens vrangside.

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