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MATERIALER

2 nøster Soft Alpaca Lace farge 43
1 nøste Soft Alpaca Lace farge 37
3 nøster Acacia farge 16

STØRRELSE
S (M) L

MÅL

Bredde: 52 (56) 59 cm
Lengde: 50 (52) 54 cm

Heklenål 5 mm
Heklenål 4,5 mm
Stoppenål
Maskemarkører

OPPSKRIFTSINFORMASJON

GARNKVALITET
Soft Alpaca Lace, Hobbii
100% Alpakka
50g/ 400m
Acacia, Hobbii
51% akryl, 49 % bomull
100 g/ 250 m

Denne søte vesten er laget i bomull og myk
ull.
Den er enkel og deilig å hekle.

HASHTAGS TIL SOSIALE MEDIER
#hobbiilizeth #hobbiidesign

HEKLEFASTHET

10 cm x 10 cm = 16 m x 14 rader

FORKORTELSER

lm = luftmaske
fm = fastmaske
stm = stavmaske
dstm= dobbeltstavmaske
km = kjedemaske
2-fm-sm = 2 fastmasker sammen

SPØRSMÅL
Hvis du har spørsmål til oppskriften er du velkommen til å skrive til kundeservice@hobbii.no
Vennligst oppgi navn og nummer på oppskriften.
Riktig god fornøyelse!
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Oppskrift

INFO OG TIPS

Vesten hekles i perlemønster. For å lage perlemønsteret skal du begynne med et partall m, og
du hekler skiftesvis fm og stm. På hver av de neste radene hekler du en stm over en fm og en fm
over en stm.
Du kan enkelt endre vestens lengde ved å hekle flere eller færre rader.

KROPP
FORSTYKKE
Med Soft Alpaca Lace farge 43 og Acacia farge 16 lager du 80 (86) 90 lm.
Rad 1: hopp over de første 3 lm (teller som første stm), fm, stm, fm - skiftevis ut raden, fm i
siste m, vend.
Rad 2: 3 lm, fm (i stm på den foregående raden), stm (i fm på den foregående raden) skiftevis ut raden, fm øverst i de 3 lm på den foregående raden, vend.
Gjenta rad 2 = 33 (35) 37 rader i alt.
Fell av.
Nå skal du begynne å forme ermegapene.
Hopp over de første 8 m og sett til garnet i den 9. m, 3 lm (teller som første stm) fortsett
med perlemønsteret til det er 8 m igjen på raden, vend. Lag 3 rader i alt.
Nå skal du begynne på V-halsen.
Tell maskene, det skal være 64 (70) 74.
Hekle de første 30 (33) 35 m, 2-fm-sm i de siste 2 m, vend.
2-fm-sm, perlemønster ut raden.
Hver etterfølgende rad begynner og slutter med 2-fm-sm, det vil danne V-halsen.
Fortsett på denne måten 25 rader i alt, fell av.
Gjenta på den andre siden.

BAKSTYKKE
Begynn på samme måte som på forstykket. Etter at du har laget ermegapene fortsetter du
rett opp 58 (60) 62 rader i alt.
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MONTERING
Hekle sammen skuldrene og sidene med fm på vrangsiden av stykkene.
Lag en fastmaskekant rundt halskanten og ermegapene.

SKULDERBLONDER
Plasser maskemarkøren i den 22. m fra skuldersømmen og i den 21. m på den andre siden,
43 m i alt. Du skal nå hekle blonder i disse maskene.
Sett til Acacia farge 16 og hekle med heklenål 4,5 mm som følger:
Rad 1: 2 lm, stm ut raden, vend.
Rad 2: 1 lm, *hopp over 2 m, 7 dstm i den neste m, hopp over 2 m, fm i den følgende*
gjenta fra * til * 6 ganger til = 7 kronblader i alt.
Rad 3: 1 lm, 1 stm i de første 3 dstm på den foregående raden, 2 stm i den neste m, 3 stm i
den følgende, fm i fm på den foregående raden, gjenta på hvert kronblad, avslutt med km i
siste m.
Fell av.
Sett til Soft Alpaca Lace farge 37 i raden med fm i ermegapet, mellom m på rad 1.
Rad 1: fm ut raden, vend.
Rad 2: 1 lm, *hopp over 2 m, 9 dstm i den neste m, hopp over 2 m, fm i den følgende*
gjenta fra * til * 6 ganger til = 7 kronblade i alt.
Rad 3: 1 lm, 1 stm i de første 4 dstm på den foregående raden, 2 stm i den neste m, 4 stm i
den følgende, fm i fm på den foregående raden, gjenta på hvert kronblad, avslutt med km i
siste m.
Fell av og fest endene.

God fornøyelse!
Knit Gang
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