Salt and Pepper - Halsrør
No. 1006-204-1475

Nivå: Nybegynner
Mål: 36 cm x 25 cm
Heklenål: 4 mm (US størrelse G)
Materialer: Nål til festing av ender, saks
Heklefasthet: 14 m = 10 cm
13 rækker = 10 cm i mønster

Garn: Hurricane
Film Noir (#8) - 1 nøste
Info: Et halvt nøste er nok til å lage
halsrøret. Med et helt nøste kan du både
lage halsrøret og Salt and Pepper Fingerløse Vanter, som matcher halsrøret.

Kjøp garnet her:
http://shop.hobbii.no/salt-and-pepperhalsror
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Forkortelser:
Lm - luftmaske
Fm - fastmaske
Stm - stavmaske
Rstmb - relieffstavmaske bakfra: Kast, før nålen inn fra baksiden gjennom til forsiden (= på
høyre side av maskestolpen) og deretter fra forsiden gjennom til baksiden (= på venstre side av
samme maskestolpe). Hekle stm rundt maskestolpen.
Rstmf - relieffstavmaske forfra: Kast, før nålen inn fra forsiden gjennom til baksiden (= på høyre
side av maskestolpen) og deretter fra baksiden gjennom til forsiden (= på venstre side av
samme maskestolpe). Hekle stm rundt maskestolpen.
Km - kjedemaske
M - maske(r)
* Gjenta sekvensen
omg| - omgang

Endelige mål
Oppskriften fins i én størrelse.
Bredde a: 36 cm
Høyde b: 25 cm
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Mønsterdiagram

Oppskriftsnotater
De 3 lm i begynnelsen av hver omgang teller som første m.
Alle omgange avsluttes med 1 km i 3. lm fra begynnelsen av omgangen.
Ønsker du å endre bredden gjøres det ved å hekle et antall lm delbart med 2 + 3 og begynne
med 1 stm i den 5. luftmasken fra nålen.
Oppskrift
Start| 100 lm, samle til en ring med 1 km.
1. omg.| 3 lm, begynn derettter i den 5. m fra nålen, 1 stm i hver m rundt omgangen og samle
med 1 km i 3. lm fra begynnelsen av omgangen.
2. omg.| 3 lm, *1 Rstmf, 1 Rstmb*. Gjenta til det er 1 m tilbake, 1 Rstmf, samle med 1 km i 3. lm
fra begynnelsen av omgangen.
3. omg.| 3 lm, *1 Rstmb, 1 Rstmf*. Gjenta til det er 1 m tilbake, 1 Rstmb, samle med 1 km i 3. lm
fra begynnelsen av omgangen.
Gjenta 2. og 3. omg til du i alt har 33 omganger.
Montering
Fest alle ender og blokk halsrøret så det får målene som oppgitt.
God fornøyelse!
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