
 

 

 

 

 

 

 

KJÆRE GARNKUNDE 

 

Takk for at du valgte VIKING GARN og oppskrift til ditt nye håndarbeid. Denne siden inneholder viktig informasjon og 

veiledning, som vil hjelpe deg til å få et best mulig resultat og et vellykket plagg. 

Lykke til! 

 

Strikkefasthet 

Alle design er nøye utregnet etter en oppgitt strikkefasthet. Det er derfor viktig at du holder nøyaktig fasthet for å få et 

vellykket resultat. Strikk gjerne en prøvelapp, det kan spare deg for mye tid og ergrelse.  

Legg prøvelappen flatt uten å strekke den, merk av med nåler en avstand på 10cm i bredden. Tell deretter antall masker 

mellom nålene. Hvis det er flere masker enn oppgitt, må du skifte til tykkere pinner, er det mindre masker enn oppgitt må 

du skifte til tynnere pinner. 

 

Behandling av strikkeplagget 

Som regel er det lagt ned mye tid i et håndstrikket plagg. Derfor er det viktig at plagget behandles og vaskes riktig.  

Strikkeplagg skal alltid oppbevares liggende, lar du dem henge på en henger vil de etter hvert miste fasongen. 

 

Vaskeråd 

Se alltid på vaskeanvisningen på banderolen. Bruk Milo som egner seg veldig godt til ullplagg. 

Når det gjelder superwashbehandlet garn, så kan dette vaskes i maskin, men skal IKKE behandles med mykningsmiddel.  

Etter vask og en lett sentrifugering, legges plagget flatt på tørre håndklær. Form plagget til den opprinnelige fasongen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

VIKING GARN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viking Eco Alpaca 

Lue, hals, leggvarmere og 

ermevarmere              1110-1 

Størrelse:           Dame 

Hodevidde ca:           50 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100 % alpakka), 

hespler à 100 g. Viking Odin (100 % ull, superwash), nøster à 

100 g. 

 

Lue 

Beige nr 407     2 hespler 

Hals 

Beige nr 407     1 hespel 

Leggvarmere 

Beige nr 407     3 hespler 

Ermevarmere 

Beige nr 407     2 hespler 

 

Ønsker du å strikke hele settet holder det med 6 hespler. 

 

Veiledende pinner og tilbehør: rundp og strømpep nr 5 ½ 

+ 4 store knapper 

 

Strikkefasthet: 18 m glattstrikk i bredden på p nr 5 ½ måler ca 

10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal 

bli vellykket. 

 

LUE 

Legg opp 88 m på p nr 5 ½ og strikk ca 5 cm rundt i 

vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Strikk 1 omg r samtidig som det 

økes jevnt fordelt til 130 m. Strikk videre rundt med mønster 

etter diagrammet til arb måler ca 25 cm. På neste omg felles 6 m 

jevnt fordelt i hvert glattstrikkede parti (=100 m). Strikk 1 omg 

uten felling. Gjenta denne fellingen i alt 4 ganger (= 10 m). 

Trekk tråden gjennom de resterende masker, stram og fest den 

godt på vrangen. 

 

HALS 

Legg opp 28 m på p nr 5 ½ og strikk ca 5 cm i vrangbordstrikk 

med 2 r, 2 vr, men når arb måler ca 2 cm strikkes 4 knapphull 

(knapphull lages ved å felle 2 m som legges opp igjen på neste p) 

slik: 1 knapphull ca 1 cm fra hver kant, de andre 2 plasseres med 

jevnt mellomrom mellom disse. Strikk videre ca 40 cm med 

mønster etter diagrammet (OBS! de vrange maskene i sidene på 

diagrammet strikkes hele tiden rett =riller). Strikk 5 cm 

vrangbord som i starten, men uten knapphull og fell av med rette 

og vrange masker. 

Sy i knapper tilsvarende knapphullene og fest alle løse tråder 

pent på vrangen. 

 

ERMEVARMERE 

Legg opp 52 m på p nr 5 ½ og strikk ca 2 cm rundt i 

vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Strikk ca 30 cm (eller ønsket 

lengde) med mønster etter diagrammet. Strikk 2 cm vrangbord 

som i begynnelsen og fell av med rette og vrange masker.  

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

Strikk 1 ermevarmer til på samme måte. 

 

LEGGVARMERE 

Legg opp 78 m på p nr 5 ½ og strikk ca 2 cm rundt i 

vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Strikk ca 35 cm (eller ønsket 

lengde) med mønster etter diagrammet. Strikk 2 cm vrangbord 

som i beg. Fell av med rette og vrange masker. Fest alle løse 

tråder pent på vrangen. 

Strikk 1 leggvarmer til på samme måte. 
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gjentas

 = rett på retten, vrang på vrangen Beg her

v  = vrang på retten, rett på vrangen

 = sett 8 m på en hjelpep bak arb, strikk 8 r, 
strikk m fra hjelpep rett.

 = sett 8 m på en hjelpep foran arb, strikk 8 r, 
strikk m fra hjelpep rett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viking Eco Alpaca 

Lue og votter    1110-2 
Størrelser               dame(herre) 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100% alpakka), 

hespler à 100 g, Viking Odin (100% ull, superwash), nøster à 

100 g. 

 

Hvit nr 402 (sort  nr 403) ca         2 hespler 

Mellombrun nr 408 ca         1 hesple 

Sort nr 403(grå nr 415) ca         1 hesple 

          

 

Veiledende pinner og tilbehør: strømpep og rundp nr 5 ½ 

Svart  skinndusk (lag evt en dusk i sort garn) 

 

Strikkefasthet: 18 m glattstrikk i bredden på p nr 5 ½ måler ca 

10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal 

bli vellykket. 

 

LUE 

Legg opp 88 m i hvit (sort), på p nr 5 ½. Strikk 4 cm rundt i 

vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Strikk 1 omg r. Fortsett i 

glattstrikk med mønster I etter diagrammet. Strikk videre med 

hvit (sort) og fell for topp slik: strikk *6 r, 2 m rett sammen*, 

gjenta fra * til* ut omg. Gjenta denne fellingen på hver omg, men 

med 1 m mindre mellom hver felling til det gjenstår 11 m. Klipp 

av tråden  og trekk den igjennom de resterende m.  Stram tråden 

godt og fest den på vrangen. 

 

VOTTER 

Legg opp 40 m i hvit (sort), på p nr 5 ½. Strikk 7 cm rundt i 

vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr.  Strikk 1 omg rett samtidig som 

det økes 4 m jevnt fordelt = 44 m. Fortsett i glattstrikk med 

mønster I etter diagrammet til arb måler ca 14 cm fra 

oppleggskanten. Sett 1 merke i hver side med 22 m i mellom 

hvert merke. 

Felling til tommel: Beg ved merket og strikk 1 m, sett 5 m over 

på en hjelpetråd/-pinne. Legg opp 5 m på baksiden av de avsatte 

m og fortsett med mønster I i glattstrikk som før, til arb måler ca 

22 (24) cm (eller  3 cm fra ønsket lengde). Fell slik: strikk 2 m 

vridd rett sammen før merket og 2 m rett sammen etter merket. 

Gjenta denne fellingen i hver side på hver omg til det gjenstår  12 

m. Klipp av tråden og trekk den igjennom de resterende m. Stram 

tråden godt og fest den på vrangen.  

Tommel: Ta de avsatte 5 m fra hjelpetråd/-pinne over på p nr 

5 ½  Strikk eller plukk opp 5 m i hvit (sort) bak tommelen + 1 m 

i hver side = 12 m. Strikk rundt i glattstrikk med hvit (sort) til 

tommelen måler ca 6 cm. Strikk 2 m rett sammen omg rundt= 6 

m  Klipp av tråden og trekk den igjennom de resterende m. Stram 

tråden godt og fest den på vrangen. 

 

Strikk den andre votten lik, men med tommel i motsatt side. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

MØNSTER I, 11 m
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gjenta

beg her

₌ svart (grå herre)

x ₌ mellombrun (mellombrun herre)

₌ hvit (sort herre)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viking Eco Alpaca 
Vest                                              1110-3 
Størrelser:                                                                           Dame  

Overvidde:        ca.                                                             110 cm 

Hel lengde:         ca                                                              70 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100% alpakka) à 

100 gr hespel. Viking Odin (100% ull, superwash), à 100 gr 

nøste. 

 

grått  nr 415     ca.                                                            4 hespler 

hvitt nr 402     ca                                                              3 hespler 

 

Pinner og tilbehør: Rundp nr 5 og 5½.  

 

Strikkefasthet: 18 m glattstrikk i bredden på p nr 5½ måler ca 

10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal 

bli vellykket. 

 

VEST 

Legg opp 156 m med grått på p nr 5. Strikk 15 cm rundt i 

vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Del arb i hver side med 78 m til 

hver del. Strikk hver del ferdig for seg. 

 

Ryggen 

Skift til hvitt og strikk frem og tilbake i glattstrikk, men på første 

pinne økes det jevnt fordelt til 97 m + 1 m i hver side (= 99 m) til 

kantmasker (disse strikkes hele tiden rett). Strikk frem og tilbake 

til arb måler ca 35 cm. Strikk nå mønster etter diagrammet 

innenfor kantmaskene i hver side. Når mønsteret er ferdig, 

strikkes det videre i grått til hel lengde. Sett maskene over på en 

hjelpetråd. 

 

Forstykke 

Strikk på samme måte som til ryggen, men når arb måler ca 63 

cm felles det til halsringning ved å felle 21 m midt foran. Strikk 

hver side for seg og fell videre til halsringning på hver 2. pinne 

med 3 m 1 gang, 2 m 1 gang, og til slutt 1 m 1 gang. Strikk 

videre rett opp til forstykket måler like langt som ryggen. Sett 

maskene over på en hjelpetråd. Strikk den andre siden lik, men 

speilvendt. 

 

Montering 

Mask sammen på skuldrene.  

Halskant: Plukk eller strikk opp 84 m med grått og p nr 5. Strikk 

20 cm rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Fell løst av. Brett 

halskanten utover mot retten. 

Kanter langs hver side: Plukk eller strikk opp med grått og p nr 

5. Beg nederst på venstre forstykke ved vrangborden og strikk 

opp langs hele forstykket, og ned langs bakstykket ca 198 m 

(masketallet må være delelig med 4 + 2 m). Strikk 

vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr frem og tilbake til kanten måler ca 

3 cm. Fell av. Legg kantene over hverandre nede ved vrangorden 

og sy dem til langs vrangborden. 

Strikk den andre kanten lik. 

 

gjentas
 = midt foran

Beg her

 = hvitt

 = grått

___________________________________________________ 

 

Viking Eco Alpaca 
Vognteppe og kosedyr 1110-4 og 5 
Vognteppe ca              75 x 100 cm 
GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100 % alpakka), 

hespler à 100 g. Viking Odin (100 % ull, superwash), nøster à 

100 g. 

 

Vognteppe 
Grått nr 415     2 hespler 
Lys grått nr 413     2 hespler 
Hvitt nr 402     2 hespler 
Beige 407     2 hespler 

 

Kosedyr 

Hvitt nr 402     1 hespel 

Lys grått nr 413     1 hespel 

Grått nr 415     1 hespel 

Viking Alpaca Superfine nr 251 (til hår)  1 nøste 

Hvitt (bleket), sort og oransje restegarn (vi har brukt Viking 

Sportsgarn farge nr 100, 103 og 151) 

Veiledende pinner og tilbehør: strømpep nr 3 ½ og heklenål 3 

½ og 5 ½ mm 

+ fyllmasse til kosedyr 

Heklefasthet: 12 st i bredden med heklenål 5 ½ mm måler ca 10 

cm. 1 heklet rute måler ca 25 cm. 

Strikkefasthet (nebb): 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ 

måler ca 10 cm. 

Husk at strikke- og heklefastheten må holdes hvis resultatet 

skal bli vellykket. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTE (ca 25x25 cm) 

Hekle 15 lm med grått og heklenål 5 ½ mm og ta sammen til en 

ring med 1 kjm i 1.lm.  

1.omg: hekle 3 lm (=1.st), deretter 35 st i ringen. Avslutt med 1 

kjm 1 3.lm i beg av omg. 

2. omg (lys grått): hekle * 1 stgr (1. stgr = 4 lm, 2 dst), 3 lm, 

picot, 3 lm*, gjenta fra * til * 12 ganger og avslutt med 1 kjm i 

4.lm i beg av omg. Fest og klipp av tråden. 

3. omg (beige): Sett nålen gjennom 1. picot og fest tråden med 1 

kjm, hekle *[5 lm, 1 kjm i neste picot] 2 ganger, 10 lm, 1 kjm i 

neste picot*, gjenta fra * til * 4 ganger og avslutt med 1 kjm i 1. 

lm i beg av omg. 

4. omg: hekle *[1 st (1.st = 3 lm) i neste kjm, 5 st i neste lm-bue] 

3 ganger, [2 st, 2 lm, 2 st] (=hjørne), 5 st i samme lm-bue*, 

gjenta fra * til * 4 ganger og avslutt med 1 kjm i 3. lm i beg av 

omg. 

5. omg (hvitt): hekle 1 st  (1.st = 3 lm) i hver m omg rundt, men 

i lm-buen i hvert hjørne hekles nytt hjørne på samme måte som 

sist. Avslutt med 1 kjm i 3. lm i beg av omg og fest tråden. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

VOGNTEPPE 

Hekle 3 ruter og sy sammen til en stripe. 

Beg på retten på den ene langsiden og hekle ca 98 st med hvitt og 

heklenål 5 ½ mm. Hekle videre frem og tilbake med st og striper 

slik: *1 rad grått, 1 rad beige, 1 rad lys grått, 1 rad hvitt*, gjenta 

fra * til * til den stripete delen av arb måler ca 20 cm. 

Hekle ca 55 cm på samme måte langs den andre langsiden. 

Heklekant 

Beg midt på den ene kortsiden og hekle 1 lm, *3 fm, picot*, 

gjenta fra * til * rundt hele teppet, men i hvert av hjørnene hekles 

det [2 fm, 1 lm, picot, 1 lm, 2 fm] i samme m. Avslutt med 1 kjm 

i lm i beg av omg. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

KOSEDYR 

Alle omg beg med 1 lm (= 1. fm) og avsluttes med 1 kjm i 

denne lm (dette gjelder også på øynene). Løse tråder må 

festes på vrangen underveis. 

Beg med en fingeløkke, fest tråden med 1 kjm , hekle 1 lm, 6 fm 

i ringen, avslutt med 1 kjm i lm i beg av omg. 

1.omg: hekle 2 fm i hver m (=14 fm) 

2. omg: hekle *1 fm, 2 fm i neste m*, gjenta fra * til * ut omg 

(=21 fm). 

3. omg: hekle *2 fm, 2 fm i neste m*, gjenta fra * til * ut omg 

 (=28 fm). 

4. omg: hekle *3 fm, 2 fm i neste m*, gjenta fra * til * ut omg 

(=35 fm). 

5. omg: hekle *4 fm, 2 fm i neste m*, gjenta fra * til * ut omg (= 

42 m). 

Hekle videre rundt med 1 fm i hver m og striper slik: 

*4 omg hvitt – 4 omg lys grått – 4 omg grått*, gjenta fra * til * 2 

ganger, men på 2. omg i den 2. stripen med lys grått startes 

felling til halsen ved å hekle *3 fm, 2 fmsm* til det gjenstår 2 m i 

omg, hekle 2 fm. 

Neste omg: hekle 1 fm i hver m. 

Neste omg: hekle *2 fm, 2 fmsm* til det gjenstår 2 m i omg, 

hekle 2 fm. 

Neste omg: hekle 1 fm i hver m. 

Neste omg: hekle *1 fm, 2 fmsm* til det gjenstår 2 m i omg, 

hekle 2 fm (=18 m). 

Fyll nå kroppen med fyllmasse.  

Hekle 2 omg til med grått og 1 fm i hver m. 

Hekle 8 omg med hvitt. 

Om ønskelig kan det plasseres en piperenser til å stive av nakken. 

Fyll nakken med fyllmasse. 

Neste 2 omg: la omg beg være midt bak, hekle 2 fm i 1. m, 1 fm 

i hver m til det gjenstår 1 m i omg, hekle 2 fm i neste m (=22 m). 

Hekle 6 omg med 1 fm i hver m. 

Fyll hodet med fyllmasse. 

Neste 3 omg: hekle 2 og  2 fmsm ut omg (=3 m). 

Neste omg: hekle 3 fmsm, fest tråden. 

 

Øyne – lag 2 stk 

1.omg: Hekle 2 lm med sort restegarn og heklenål 3 ½ mm og 

hekle 6 fm i 2. lm fra nålen. 

2.omg: Hekle 2 fm i hver m (=12 fm). 

3. omg: Hekle 1 fm, [2 fm i neste m, 2 fm] 3 ganger, 2 fm i neste 

m, 1 fm (=16 m). Skift til hvitt (bleket) restegarn. 

4. omg: Hekle [3 fm, 2 fm i neste m] 4 ganger (=20 m) 

5. og 6. omg: Hekle 1 fm i hver m. Fest tråden.  

Sy ”stjerner” i øynene med 3 sting som krysser over hverandre. 

Nebb 
Legg opp 21 m med oransje restegarn på p nr 3 ½. Strikk frem og 

tilbake med glattstrikk, samtidig som det felles 1 m i beg og 

slutten av hver 2.p til det gjenstår 3 m på p. Ta 1 m løst av, strikk 

2 m rett sammen og løft den løse m over (=1 m). Fest tråden, 

men behold en lang tråd-ende. Bruk tråd-enden til å sy sammen i 

sidene. Fyll nebbet med fyllmasse og trekk lett i tråd-enden slik 

at nebbet bøyer seg. Fest tråd-enden når du er fornøyd med 

fasongen på nebbet. 

Sy øyne og nebb til foran på hodet med løse sting (se bilde). 

 

Klipp til flere ca 20 cm lange tråder med oransje Viking Alpaca 

Superfine (evt restegarn) og fest til hodet med teppeknuter 

(=hår). Beg øverst og arb nedover hodet. Stans når du syns håret 

er fyldig nok og klipp trådene i forskjellige lengder slik at 

kosedyret får en rufsete ”sveis”. 
 

 

 

Hekleforkortelser: 

Lm = luftmaske, kjm = kjedemaske, fm = fastmaske,  

st = stav, dst = dobbelstav, stgr = stavgruppe,  

lm-bue = luftmaskebue 

 

Stavgruppe: hekle 1 dst i de neste 3 m, men utelat siste 

gjennomtrekk på hver dst slik at du får 1 m mer på nålen 

for hver gang. Når alle 3 dst er heklet er det 4 m på nålen. 

Dra tråden gjennom alle m på nålen samtidig. 

 

Picot: hekle 4 lm, 1 kjm i den første av disse 

 

Slik hekles 2 fastmasker sammen (2 fmsm): Hekle 1 fm, 

men utelat siste gjennomtrekk. Hekle neste fm og trekk 

tråden gjennom alle løkkene på nålen på siste 

gjennomtrekk. 



Viking Eco Alpaca 
Heklet dress og kosedyr         1110-6 
Størrelser: 6 9/12 18/24 mnd 

Overvidde ca: 60 66 72 cm 

Hel lengde ca: 55 64 74 cm 

Ermelengde ca: 17 21 25 cm 

Benlengde ca: 18 20 24 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100 % alpakka), 

hespler à 100 g. Viking Odin (100 % ull, superwash), nøster à 

100 g. 

 

DRESS 

Beige nr 407   2 2 3 hespler 

Hvit nr 402   1 1 1 hespel 

Brun nr 409   1 2 2 hespler 

Hvitt (bleket), sort og oransje restegarn 

 

KOSEDYR 

Beige nr 407   bruk rester fra dressen, evt. 1 hespel 

Brun nr 409   bruk rester fra dressen, evt. 1 hespel 

Hvit nr 402  bruk rester fra dressen, evt. 1 hespel  

Hvitt (bleket) og sort restegarn (vi har brukt Viking Sportsgarn)  

Oransje restegarn (vi har brukt Viking Alpaca Superfine farge nr 

251) 

 

Veiledende pinner og tilbehør: heklenål 5,5 mm + 3,5 mm til 

øynene på kosedyret 

+ 4 knapper 

+ fyllmasse til kosedyret 

 

Heklefasthet: 12 st i bredden med heklenål 5,5 mm måler ca 10 

cm. Husk at heklefastheten må holdes hvis resultatet skal bli 

vellykket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRESS 

OBS! Alle omg beg med 1 lm=1. fm/1. uhst/1. hst eller 2 lm= 

1. st og avsluttes med 1 kjm i siste lm i beg av omg. 

 

Beg nederst på benet: hekle 20-24-28 lm med beige og heklenål 

5,5 mm og ta sammen til en ring med 1 kjm. 

Hekle 1 omg rundt med 1 st i hver m. På neste omg økes 8 m 

jevnt fordelt ved å hekle 3-2-4 st, * 2 st i samme m, 1-2-2 st*, 

gjenta fra * til * i alt 7 ganger, hekle 2 st i samme m, 2-0-2 st 

(=28-32-36 m). Sett et merke ved omg beg (=innsiden av benet). 

Hekle videre rundt med 1 uhst i hver m og stripemønster som 

forklart over, samtidig som det økes 1 m på hver side av merket 

på hver 2. omg til det er i alt 44-48-52 m i omg. Hekle til benet 

måler ca 18-20-24 cm (eller ønsket lengde). Legg arb til side og 

hekle 1 ben til på samme måte. 

 

Hekle videre rundt over alle maskene på begge benene slik: 

Hekle fra merke til merke på 1. ben, hekle fra merke til merke på 

2. ben (=88-96-104 m). Sett et merke midt foran og midt bak. 

Hekle videre rundt med striper som før, samtidig som det felles 

1 m på hver side av merket på hver 2. omg 4 ganger (=72-80-88 

m). Hekle 4 omg.  

Neste omg: Beg midt foran og hekle 2 kjm, 1 uhst i hver m til 

det gjenstår 2 m på omg (=4 m åpning midt foran til forkanter). 

Hekle videre frem og tilbake.  

Neste omg (vrangen): Snu og hekle 1 hst i hver maske. 

Neste omg (retten): Snu og hekle 1 uhst i hver maske. 

Gjenta de 2 siste omg til hele arb måler ca 41-49-58 cm. Sett et 

merke i hver side med 34-38-42 m til ryggen og 17-19-21 m til 

hvert forstykke. Del arb ved merkene og hekle hver del ferdig for 

seg. 

 

Ryggen 

Hekle frem og tilbake med striper som før til arb måler ca 55-64-

74 cm og ermehullet måler ca 14-15-16 cm. Fest tråden. 

 

Høyre forstykke 

Hekle frem og tilbake som på ryggen, men når arb måler ca 51-

60-69 cm felles det til halsringning slik (likt for alle str): 

Neste rad: Beg fra retten og hekle 4-5-6 kjm, 2 uhst sammen, 1 

uhst i hver maske ut raden. Snu og hekle 1 hst i hver m tilbake. 

Neste rad: snu og hekle 1 kjm, 2 uhst sammen, 1 uhst i hver m 

ut raden. Snu og hekle hst tilbake. 

Neste rad: snu og hekle 2 uhst sammen, 1 uhst i hver m ut raden. 

Snu og hekle hst tilbake.  

Hekle videre frem og tilbake til arb måler like langt som ryggen. 

 

Venstre forstykke hekles likt, men speilvendt (beg på vrangen og 

fell ved å hekle 2 hst sammen). 

 

Ermer 

Hekle 16-20-24 lm med beige og heklenål 5,5 mm og ta sammen 

til en ring med 1 kjm. Hekle 1 omg rundt med 1 st i hver m. På 

neste omg økes det 8-6-4 m jevnt fordelt (=24-26-28 m). Sett et 

merke ved omg beg (= midt under ermet). Hekle videre rundt 

med 1 uhst i hver m og stripemønster, samtidig som det økes 1 

m på hver side av merket på hver 2.-3.-4. omg til det er i alt 34-

36-38 m i omg. Hekle til ermet måler oppgitt eller passe lengde. 

Fest tråden. 

Hekle 1 erme til på samme måte. 

 

Montering 

Sy sammen på skuldrene. 

 

Høyre forkant 

Beg nederst i splitten med beige og hekle 1 fm i hver m opp til 

halsringningen (ca 28-36-42 m). Hekle i alt 5 rader frem og 

tilbake med fm. Fest tråden. Sett merker for i alt 4 knapper. Det 

Hekleforkortelser: 

Lm = luftmaske, kjm = kjedemaske, fm = fastmaske, hst = 

halvstav, uhst = utvidet halvstav, st = stav, skl=spissklase 

Slik hekles utvidet halvstav (uhst): 

Lag et kast på nålen, stikk nålen i neste m, dra tråden 

gjennom (=3 løkker på nålen). Dra den fremste løkken 

gjennom den midterste (=2 løkker på nålen). Ta et nytt kast 

og dra gjennom begge disse. 

Slik hekles 2 uhst sammen (fell 1 m): 

Hekle 1 uhst, men utelat siste kast og gjennomtrekk slik at 
du har 2 løkker på nålen. Hekle 1 uhst til og dra tråden 

gjennom alle løkkene på nålen på siste gjennomtrekk. 

Øk 1 m: hekle 2 m i samme m 

Stripemønster: 

*3 omg beige, 1 omg brun, 2 omg hvit, 1 omg brun*, gjenta 
fra * til *. 



øverste ca 1 cm nedenfor kanten og det nederste ca 3 cm fra 

kanten. De andre plasseres jevnt mellom disse. 

Venstre forkant hekles likt, men med knapphull på 3. rad 

tilsvarende merkene på høyre forkant. Knapphull hekles ved å 

hoppe over 1 m med 1 lm. 

Hette 

Hekle 48-52-56 lm med beige. Hekle 2 rader frem og tilbake med 

1 st i hver m. hekle videre frem og tilbake med 1 uhst i hver m på 

retten og 1 hst i hver m på vrangen og stripemønster og fell 

samtidig 1 m i beg og slutten av hver 4.rad 4 ganger (=40-44-48 

m igjen). Hekle videre uten felling til arb måler ca 15-17-19 cm. 

Beg fra retten og fell videre slik: 

Neste rad: hekle 5-6-7 kjm, 2 uhst sammen, 1 uhst i hver m til 

det gjenstår 5-6-7 m på raden. 

Neste rad: Snu og hekle 2 hst sammen, 1 hst i hver m til det 

gjenstår 6-6-7 m på raden (ikke medregnet kjm) 

Neste rad: Snu og hekle 2 uhst sammen, 1 uhst i hver m til det 

gjenstår 6-6-7 m på raden. 

Neste rad: Snu og hekle 2 hst sammen, 1 hst i hver m til det 

gjenstår 6-7-7 m på raden. 

Neste rad: Snu og hekle 2 uhst sammen, 1 uhst i hver m til det 

gjenstår 6-6-7 m på raden. Fest tråden. 

Brett hetten dobbel og sy den sammen midt bak. Sy hetten til 

langs halskanten fra midt bak i nakken og frem mot åpningen 

midt foran (rynk den til bak i nakken om nødvendig). 

 

Ugle-lomme 

Hekle 6 lm med brun og heklenål 5,5 mm. 

1.rad: Snu og hekle 1 lm (=1.fm), 1 fm i hver m ut raden. 

2. rad: Snu og hekle 1 lm, 2 fm i neste m, 1 fm i hver m til det 

gjenstår 1 m, 2 fm i neste m (= 8 fm) 

3. rad: Gjenta 1.rad. 

4. rad: Gjenta 2. rad (= 10 fm) 

Hekle 5 rader frem og tilbake med 1 fm i hver m (start hver rad 

med 1 lm = 1. fm) 

10. rad: hekle 3 lm, 1 fm i hver m til det gjenstår 1 m på raden, 

hekle 3 lm, 1 fm i siste m. Fest tråden. 

 

Øyne – lag 2 (se bilde) 

Sy først en sirkel (ca 3 ½ cm diameter) med hvit Viking Eco 

Alpaca som vist på tegningen. Tegningen viser 5 grunnsting, her 

er det brukt 7. Lag sirkelen ved å tre tråden vekselvis over og 

under grunnstingene til sirkelen måler ønsket størrelse. 

 
Sy deretter en mindre sirkel (ca 2 cm diameter) med sort 

restegarn oppå den hvite med plattsøm. 

Til slutt sys en mindre sirkel (ca 1 cm diameter) med hvitt 

restegarn oppå den sorte med plattsøm. 

 

Nebb 

Sy et diamantformet nebb med oransje restegarn med rette sting 

mellom øynene (se bilde). 

 

Sy i ermene og sy i knapper. Fest alle løse tråder pent på 

vrangen. 

 

KOSEDYR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hekle 14 lm med beige og heklenål 5 ½ mm. 

1.omg: Hekle 1 lm (=1. fm), 1 fm i hver m til det gjenstår 1 m på 

raden, hekle 3 fm i neste m, hekle tilbake langs den andre siden 

av lm-raden med 1 fm i hver m til det gjenstår 1 m, hekle 2 fm i 

neste m og avslutt med 1 kjm i lm i beg av omg. (=30 m) 

2. omg: Hekle 1 lm, 1 fm i hver m, avslutt med 1 kjm i lm i beg 

av omg. 

Gjenta 2. omg 2 ganger til. Skift til brunt. 

5. omg: Hekle 1 lm, 2 fm, *1 skl, 5 fm*, gjenta fra * til * 3 

ganger til, 1 skl, 2 fm, avslutt med 1 kjm i lm i beg av omg. 

Gjenta 2. omg 3 ganger. Skift til beige.  

Gjenta 5. omg. 

Gjenta 2. omg 3 ganger. Skift til brunt. 

Gjenta 5. omg. 

Gjenta 2. omg 3 ganger. Skift til beige.  

Gjenta 5. omg. 

Gjenta 2. omg 12 ganger. Fest tråden, men med en lang trådende 

til å sy sammen i toppen. 

Fest evt. løse tråder inni kosedyret pent på vrangen og fyll med 

fyllmasse. 

Sy sammen i toppen og stram tråden slik at toppen får en svak 

bue, og fest tråden godt. 

 

Øyne – lag 2 (se bilde) 

Sy først en sirkel (ca 6 cm diameter) med hvit Viking Eco Alpaca  

(evt restegarn) som vist på tegningen (se tegning under øyne på 

ugle-lomme). Tegningen viser 5 grunnsting, her er det brukt 9. 

Lag sirkelen ved å tre tråden vekselvis over og under 

grunnstingene til sirkelen måler ønsket størrelse. 

Hekle deretter en mindre sirkel med sort restegarn og heklenål 3 

½ mm slik: 

Start med 1 fingerløkke og fest tråden med 1 kjm.  

1.omg: Hekle 1 lm, 5 fm i ringen, 1 kjm i lm i beg av omg. 

2. omg: Hekle 1 lm, 1 fm i samme m, 2 fm i hver m, avlutt med 

1 kjm i lm i beg av omg. 

Gjenta 2. omg 1 gang til. Fest tråden. 

Sy denne sirkelen til ca midt på den hvite sirkelen. 

  

Til slutt sys en mindre sirkel (ca 1 ½ cm diameter) med hvitt 

restegarn oppå den sorte med plattsøm. 

 

Nebb 

Sy som vist på tegningen med oransje Viking Alpaca Superfine 

(evt restegarn): 

Spissklase (skl):  

Stikk nålen til høyre for fm 1 rad under og 2 m til høyre for 

neste fm, ta kast på nålen, dra løkken igjennom, stikk nålen 

til høyre for fm 2 rader under neset fm, kast, dra løkken 

igjennom, stikk nålen til høyre for fm 1 rad under og 2 m til 

venstre, (forleng alle disse løkkene så arb ligger flatt), ta 

kast på nålen og dra gjennom 4 løkker på nålen. 



 
___________________________________________________ 

Viking Eco Alpaca 

Dominosjal    1110-7 
Størrelse          one size 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca ( 100% alpakka), 

hespler à 100 g, Viking Odin (100% ull, superwash), nøster à 

100 g.  

 

Lys grå nr 413 ca                      3 hespler 

Grått nr 415 ca                      3 hespler 

 

Veiledende pinner og tilbehør: liten rundp og strømpep nr 5 ½ 

+ 1 tinnhekte 

 

Strikkefasthet: 18 m glattstrikk i bredden på p nr 5 ½ måler ca 

10 cm. Husk at strikkeafstheten må holdes hvis resultatet skal 

bli vellykket. 

 

Sjalet begynner  med spissen nede på ryggen, og strikkes 

sammen med ruter i dominoteknikk opp mot nakken i den 

rekkefølge som beskrevet på tegning. 

Alle kantruter strikkes i lys grå 

Alle midtruter strikkes i grått 

 

 

Dominoteknikk: 

Legg opp 21m + 20 m = 41 m. Strikk rett tilbake. Strikk videre 

rett frem og tilbake (= rillestrikk) slik:  strikk 19 m, ta 1 m løst av 

, strikk 2 m rett sammen, løft den løse m over den sammenstrikte 

m, strikk 19 m, snu og strikk 1 p uten felling. Strikk 18 m, ta 1 m 

løst av, strikk 2 m rett sammen, løft den løse m over den 

sammenstrikte m, strikk 18 m, strikk 1 p uten felling. Fortsett 

med denne inndelingen, men med 1 m mindre på hver side av 

fellingen på hver 2. p, til det er 1 m igjen Klipp av tråden og 

trekk den igjennom m. 

 

SJAL 

Rute nr 1: (kantrute), strikk som beskrevet i dominoteknikk. 

Rute nr 2: (høyre  kantrute), legg opp 21 m og plukk de 

resterende 20 m opp langs kanten på rute nr 1, slik at siste m som 

plukkes opp møter spissen i  fellingen i rute  nr 1 = 41 m. Strikk 

videre som beskrevet  i dominoteknikk. 

Rute nr 3: (venstre  kantrute ) , plukk opp 21 m langs venstre 

side på rute nr 1, legg opp 20 m = 41 m. Strikk videre som 

beskrevet  i dominoteknikk. 

Rute nr 4: (høyre  kantrute), strikk som rute nr 2, men den siste 

m skal møte spissen i  fellingen i rute nr 2.  

Rute nr 5:  midtrute), plukk opp 21 m langs venstre side på rute 

nr  2 og 20 m langs høyre side på rute nr 3 = 41 m. Strikk videre 

som beskrevet i dominoteknikk. 

Rute nr 6: (venstre kantrute ), plukk opp 21 m langs venstre side 

på rute nr 3, og  legg opp 20m = 41 m. Strikk videre som 

beskrevet i dominoteknikk. 

Rute nr 7: (høyre kantrute ), strikk som rute nr 2, men siste  m 

møter spissen på foregående høyre kantrute. 

Rute nr 8 og 9: (midtruter), strikk lik rute 5, men plukk opp m 

langs .rute 4 og 5, og 5 og 6. 

Rute 10: (venstre kantrute), strikk lik rute nr 6, men plukk opp m 

langs rute 6. 

Strikk rutene videre fra høyre mot venstre etter denne 

inndelingen  til det er 7 ruter i bredden ( = 28 ruter totalt). 

Strikk tilslutt 8 trekanter fra høyre mot venstre som danner 

endekanten mot skulder slik: 

Beg med høyre kant-trekant nr 29 i lys grå og plukk opp 21 m 

fra høyre mot venstre langs toppen av den siste høyre rute (der 

rute 30 møter spissen på fellingen i rute 22, se tegning ). Snu og 

strikk 1 kantmaske r, strikk 2 m rett sammen, strikk rett ut p. Snu 

og strikk 1 p uten felling. Strikk videre og fell på samme måte på 

hver 2.p  til det gjenstår 1 m. Klipp av tråden og  trekk den  

gjennom masken. 

Trekant nr 30-35: Plukk opp 21 m i grått langs venstre side av 

høyre rute og 1 m i 1. rille på høyre side av venstre rute= 22m. 

Snu og strikk tilbake slik: 1 kantmaske r, 2 m rett sammen,, 

strikk rett ut p. Snu, strikk 1 kantmaske , 2 rett sammen, rett ut p 

og  plukk opp 1 m i neste rille på venstre rute = 21 m.. Snu og 

gjenta fellingen på hver pinne  til det gjenstår 1 m på p. Klipp av 

tråden og trekk den  igjennom masken. 

Venstre kant-trekant nr 36: Plukk opp 21 m i lys grå langs 

venstre side av rute nr 28 (se tegning) . Snu og strikk 1 p rett 

tilbake. Snu og strikk 1 kantmaske, 2 rett sammen, strikk rett ut 

p. Strikk rett videre og gjenta fellingen på hver 2. p til det 

gjenstår 1 m på p. Klipp av tråden og trekk den gjennom masken.  

Fest alle løse tråder.



Viking Eco Alpaca 
Hals, votter og leggvarmere         1110-8 
Størrelser:                                      4/6           8/12 år         Dame  

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100% alpakka), 

Viking Odin (100% ull, superwash), 100 gram. 

 

LØS HALS 

grått nr 415    ca                         2                 2                  2 hespler 

FINGERVANTER 

grått nr 415      ca                       1                 1                  1 hespler 

LEGGVARMERE 

Grått nr 415    ca                        2                 2                  2 hespler 

+ 1 hespel  av hvitt nr 402 til brodering og heklekanter 

(gjelder alle størrelser. Bruk evt restegarn). 

 

Pinner og tilbehør: Rundp og strømpep nr 5 og 5½  + heklenål 5 

mm.  

 

Strikkefasthet: 18 m glattstrikk i bredden på p nr 5½ måler ca 

10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal 

bli vellykket. 

 

LØS HALS 

Beg øverst og legg opp 84-92-96 m med grått på p nr 5.  Strikk 

14-16-18 cm rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Skift til p nr 

5½ og øk på 1. omg 1 m i hvert av de vrange feltene og fortsett 

videre med 2 r, 3 vr rundt 3 omg. Øk nå på samme måte med 4 vr 

m mellom de rette m. Gjenta økningen på hver 3. omg 2 ganger 

til = 168-184-192 m i omg. Strikk til arb fra første økning måler 

ca 10-12-14 cm. Fell løst av med rette og vrange m. Fest alle løse 

tråder pent på vrangen. Hekle en rad fm med heklenål 5 mm og 

hvitt garn rundt kanten nederst på halsen og hekle krepsemasker 

tilbake. Gjør det samme rundt halskanten. Brodèr 2 stk blomster i 

hvitt garn og millefleursting (se bilde). 

 

FINGERVANTER 

Legg opp 28-32-36 m med grått på strømpep nr 5. Strikk 5-6-7 

cm vrangbordstrikk i 2 r, 2 vr. Skift til p nr 5½ og strikk 1 omg 

rett samtidig som det økes jevnt fordelt til 32-36-40 m. Fortsett i 

glattstrikk til arb måler 7-9-11 cm fra oppleggskanten. Sett 

merker i hver side med 16-18-20 m til hver del Strikk åpning til 

tommel slik.  

Tommel: Beg fra ene merket. Sett de 5-5-6 første m over på en 

hjelpep/tråd. Legg opp 5-5-6 nye m på baksiden og fortsett rundt 

i glattstrikk til arb måler ca 9-13-15 cm. 

Pekefinger: Sett 4-5-5 m fra oversiden og 4-5-5 m fra 

undersiden av vanten på p og plukk opp 1 m i hver side = 10-12-

12 m. Fordel m på 3 p og strikk glattstrikk til pekefingeren måler 

ca 5-6-7 cm (husk å ta egne mål). På neste omg strikkes det 2 og 

2 m rett sammen. Klipp av tråden og trekk den gjennom de 

resterende m. Fest tråden på vrangen. 

Langfinger: Sett de neste 4-5-5 m fra over- og undersiden av 

vanten på p og plukk opp 1 m i hver side = 10-12-12 m. Fordel m 

på 3 p og strikk til langfingeren måler ca 6-7-8 cm. Fell som til 

pekefinger. 

Ringfinger: Sett 4-4-5 m fra oversiden og 4-4-5 m fra 

undersiden av vanten på p og plukk opp 1 m i hver side = 10-10-

12 m. Fordel m på 3 p og strikk glattstrikk til pekefingeren måler 

ca 5-6-7 cm (husk å ta egne mål). På neste omg strikkes det 2 og 

2 m rett sammen. Klipp av tråden og trekk den gjennom de 

resterende m. Fest tråden på vrangen. 

Lillefinger: Strikk som pekefinger, men plukk opp 1 m mot 

ringfinger =9-11-13 m. Når arb måler 4-5-6 cm felles m av. 

Tommel: Sett de 5-5-6 m fra hjelpep/tråden over på p nr 5½. 

Plukk opp 5-5-6 m på undersiden, samt 1 m i hver side = 12-12-

14 m. Fordel m på 3 strømpep og strikk glattstrikk til tommelen 

måler ca 4-5-6 cm. Fell på neste omg ved å strikke 2 og 2 m rett 

sammen. Klipp av tråden og trekk den gjennom de resterende m. 

Fest tråden på vrangen. 

Strikk den andre vanten lik, men med tommelen i motsatt side 

(her settes de 5-5-6 siste m i omgangen av til tommel). 

Hekle en rad fm rundt øverst på begge vantene med hvitt og 

heklenål 5 mm. Hekle krepsemasker tilbake. Brodèr 2 stk 

blomster i hvitt garn og  millefleurssting på vrangborden.   

 

LEGGVARMERE 

Legg opp 40-48-56 m på p nr 5. Strikk videre rundt i 

vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr til arb måler ca 25-35-42 cm (eller 

ønsket lengde). Fell av. Hekle en rad fm rundt både opp og nede  

med hvitt garn og heklenål 5 mm. Hekle krepsemasker tilbake. 

Strikk den andre leggvarmeren lik. 

 

MILLEFLEUR BLOMST

 

  



Viking Eco Alpaca 

Bremlue og skjerf   1110-9 
Størrelser                      2/4                       6/8 år 

Hodeomkrets ca                     38 

 

                      44 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100% alpakka), 

hespler à 100 g, Viking Odin (100% ull, superwash), nøster à 

100 g. 

 

LUE 

Grått nr 415 ca 1             1 hespel 

Hvit nr 402 ca 1             1 hespel 

 

SKJERF 

Grått nr 415 ca 3          3 hespler 

Hvit nr 402 ca 1           1 hespel 

 

Veiledende pinner og tilbehør :  Rundp nr 5 1/2 

 

Strikkefasthet: 18 m glattstrikk i bredden på p nr 5 ½  måler ca 

10 cm. 16 m i perlestrikk i bredden måler ca 10 cm. Husk at 

strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket. 

 

 

LUE 

Beg med høyre øreklaff: legg opp 3 m i grått på p nr 5 1/2. 

Strikk perlestrikk frem og tilbake (1.p: 1 r, 1 vr, gjentas, 2.p: 1 

vr, 1 r gjentas )samtidig som det økes 1 m i hver side på  hver 2. 

p til det er 12-16 m på p, men på  6. p strikkes mønster I i 

glattstrikk ( beg  ved å telle ut fra midten på øreklaffen= midt på 

mønsteret og bytt  fargene slik at grå blir bunnfarge). Fortsett 

med perlestrikk til arb måler 7-9 cm. Legg arb til side og strikk 

venstre øreklaff lik. Legg arb til side.  

Strikk bremmen slik: legg opp 14 m med grått på p nr 5 1/2. 

Strikk glattstrikk frem og tilbake samtidig som det økes 1 m i 

hver side på hver 2. p til det er 24-28 m på p. Strikk til bremmen 

måler 5-6 cm. Legg arb til side.  

Sett alle delene inn på samme rundp slik: høyre øreklaff, fortsett 

med m fra bremmen(NB fra vrangen da bremmen skal brettes 

opp til slutt slik at retten vender ut), deretter m fra venstre 

øreklaff og legg tilslutt opp 12-10m bak på luen  = 60-70m. 

Fortsett  rundt med perlestrikk til arb måler 6-7cm (målt midt 

foran), strikk mønster I og deretter mønster II. Strikk 1 omg rett 

og 4 omg perlestrikk. Start felling for topp slik: Sett 6-7 merker 

jevnt fordelt omg rundt (10m mellom hvert merke). Strikk 

glattstrikk til 2 m før merket, strikk 2 m rett sammen, gjenta ved 

hvert merke omg rundt. Gjenta fellingen på hver omg til det 

gjenstår  6-7 m. Klipp av tråden og trekk den gjennom de 

resterende m. Stram tråden godt og fest den på vrangen. 

Tvinn to tråder i grått med dobbelt garn ca 35 cm (ferdig lengde). 

Fest en snor i hver øreklaff. 

Vend bremmen med rettsiden ut og sy den fast til luen med små 

maskesting. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

MØNSTER I

gjentas

midt på øreklaff

MØNSTER II

gjentas

₌ hvit

₌ grått
 

 

SKJERF 

Legg opp 33 m med grått på p nr 5 1/2. Strikk 10 p frem og 

tilbake med perlestrikk. Fell på neste p jevnt fordelt til 31m. 

Fortsett  i glattstrikk og  mønster I etter diagrammet. Strikk 

videre med grått i perlestrikk til arb måler ca 130 cm (eller ca 8 

cm fra ønsket lengde). Strikk mønster I i glattstrikk, men motsatt 

vei (opp-ned), slik at skjerfet blir likt i begge ender. 

Strikk 10 p frem og tilbake med perlestrikk. Fell løst av. Lag 7 

teppeknuter, ca 10 cm lange, med tredobbelt garn, og fest disse 

med ca 1 1/2 cm mellomrom langs begge kantene på skjerfet.  

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viking Eco Alpaca 

Heklet herrelue          1110-10 
Størrelse                      one size 

Hodeomkrets ca                         50 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100% alpakka), 

hespler à 100 g, Viking Odin (100% ull, superwash), nøster à 

100 g. 

 

 

Hvit nr 402 ca          1 hespel 

Grått nr 415 ca          1 hespel 

Sort nr 403 ca          1 hespel 

 

Veiledende pinner og tilbehør: heklenål nr 5,5 

 

Heklefasthet: 12 fm i bredden med heklenål nr 5 ½ måler ca 10 

cm. Husk at heklefastheten må holdes hvis resultatet skal bli 

vellykket. 

 

Hekleforklaring: 

Lm= luftmaske, fm= fastmaske, kjm= kjedemaske 

 

LUE 

Start med 1 fingerløkke og fest tråden med 1 kjm. Hekle 6 fm i 

løkken. Dra i tråenden og stram løkken. Fest med 1 kjm. Start 

alle omg med 1 lm, og avslutt alle omg med 1 kjm. 

1omg: hekle 2 fm i hver m=12m 

2.omg: hekle [1 fm, 2 fm i samme m], gjenta fra [til] omg 

rundt=18m 

3.omg: hekle [2fm, 2 fm i samme m], gjenta fra [til] omg 

rundt=24m 

Fortsett etter denne inndelingen ,men med 1 fm mer mellom hver 

økning på hver omg til det er 60 m i omg, men bytt farge etter 

hver 7.omg. 

Fortsett slik til arb måler ca 22 cm (eller ønsket lengde). Klipp 

tråden og trekk den igjennom løkken. ( NB siste fargestripe vil 

bli smalere enn de andre). Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viking Eco Alpaca 

Lue m/hals og votter         1110-11 
Størrelser             1                        2                       4/6 år 

Hodeomkrets ca           38                      40                       42 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100% alpakka), 

hespler à 100 g, Viking Odin (100% ull, superwash), nøster à 

100 g. 

 

LUE M/HALS 

Beige nr 407 ca                      3  4          4 hespler 

Mellombrun nr 408 ca           1   1          1 hesple 

Brunt nr 409 ca                     1  1          1 hesple 

 

VOTTER 

Beige nr 407 ca            1            1      2 hespler 

Mellombrun nr 408  rester fra lue rester fra lue rester fra lue 

Brunt nr 409  rester fra lue rester fra lue rester fra lue 

 

Veiledende pinner og tilbehør: Strømpep, liten og stor rundp nr 

 5 ½. 

 

Strikkefasthet: 18 m glattstrikk i bredden på p nr 5 ½ måler ca 

10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal 

bli vellykket. 

 

LUE M/HALS 

Begynn på halsen og strikk oppover mot luen. 

Legg opp 168-168-180m med brunt på p nr 5 ½. Strikk rundt  1 

omg rett, 1 omg vrangt (= 1 rille). Fortsett med 1 rille i beige og 

1 rille i brun. Strikk videre i glattstrikk med mønster I etter 

diagrammet. Strikk 1 omg rett med beige og fell 0-0-4 m jevnt 

fordelt = 168-168-176m. Fortsett i glattstrikk og fell samtidig 

slik: strikk 6 r, 2 rett sammen, omg rundt, gjenta denne fellingen 

på hver 4 omg, men med 1 m mindre mellom hver felling, i alt 4 

ganger= 84-84-88 m. Strikk 2 omg rett, deretter 1 omg hvor det 

felles 8 m jevnt fordelt = 76-76-80. Strikk mønster II. Fortsett 

rundt med glattstrikk i beige. Når arb måler ca 15-16-17 cm 

felles 8-4-4m jevnt fordelt = 68-72-76m. 

Bytt til mellombrun og strikk 1 omg rett, deretter 4-4-5cm 

vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Strikk 1 omg rett. 

Bytt til beige og strikk 3 omg rett. Sett et merke i hver side med 

34-36-38m til hver del. Strikk 14-13-12m og sett de neste  6-10-

14 på en hjelpetråd til ansiktsåpning.  Fortsett i glattstrikk frem 

og tilbake, samtidig som det felles videre på hver side av 

ansiktsåpningen med 3,2,1 m på hver 2. p = 50-50-50m. Når arb 

måler ca 12-12-14cm (målt fra beg  på ansiktsåpningen), økes det 

på hver 2.omg med 1m 1 gang, ,2 m 1 gang, 3 m 1 gang. Strikk 1 

omg rundt fra retten og legg  opp  6-10-14 nye m over  

ansiktsåpningen= 68-72-76m. Sett nye merker i sidene med 34-

36- 38 m til hver del. Fortsett  rundt med glattstrikk samtidig som 

det økes 1m på hver side av sidemerkene, med 2 m mellom hver 

økning,  = 4 m pr omg, totalt  8-8-8 ganger. Fell løst av. Vend 



luen, legg den flat og sy sammen i toppen av luen slik at det 

dannes en spiss  i hver side, ( eller mask sammen). 

Ansiktsåpning: 

Ta maskene fra hjelpetråden over på p nr 5 ½ , og strikk eller 

plukk opp 44-44-44 m med beige  langs kanten på 

ansiktsåpningen = 50-54-58m. Strikk rundt ca 1 ½-2-2 ½ cm i 

vrangbordstrikk, med 2 r, 2 vr. Fell løst av.  Klipp av tråden og 

fest den pent på vrangen.  

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

Lag to dusker ca 5 cm i diameter med dobbel tråd i mellombrun 

og brun. Sy fast 1 dusk i hver spiss på luen. 

 

MØNSTER I, 12 M

gjenta

midt på beg her

₌ beige

₌ mellombrun
 

MØNSTER II

x ₌ beige
x x

x x ₌ mørk brun

gjenta

beg her  
 

VOTTER 

Legg opp  24-28-32m med mørkbrun  på p nr 5 ½. Strikk rundt i 

vrangbordstrikk med 2r, 2vr, 6-7-8 cm. Strikk 1 omg rett. Bytt til 

beige og strikk mønster II. Fortsett i glattstrikk til arb måler 2-2-3 

cm fra vrangbord. Sett et merke i hver side.  

Felling til tommel: Beg ved det ene sidemerket, og strikk 1 m r, 

sett  3-4-5m på en hjelpetråd/-pinne, legg opp 3-4-5 m bak de 

avsatte m, og strikk rett omg ut. Strikk mønster I, 1 gang på 

forsiden og  1 gang på baksiden av votten, ved å  telle ut fra 

midten på mønsteret (tvinn den brune tråden ved sidemerkene 

pga langt maskesprang). Fortsett med beige til arb måler ca 5-6-7 

cm fra tommel ( eller ca 2 cm fra hel lengde). 

Fell slik: strikk 2 m vridd rett sammen før sidemerket, og  2 m 

rett sammen etter sidemerket, likt på begge sider. Fell slik på 

hver omg til det gjenstår 8 m. Klipp av tråden og trekk den 

igjennom de resterende m. 

Tommel: Sett 3-4-5m fra hjelpetråd over på p nr 5 ½. Plukk opp 

5-6-7m bak tommelen og fordel maskene på 3 pinner.  Strikk 

rundt i glattstrikk til tommelen måler ca 3-3-4 cm. Fell av ved å 

strikk 2 m sammen omg rundt. Klipp av tråden og trekk den 

igjennom de resterende m. 

 

Strikk den andre votten lik, men med tommel i motsatt side. 

 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

På den minste størrelsen (1 år) tvinnes en snor i dobbel beige 

tråd, ca  95 cm lang. Sy en vott  fast i hver ende av tråden, slik at 

vottene  kan henge rundt halsen. 

____________________________________________________ 

 

Viking Eco Alpaca 
Heklet pledd og pute               1110-12 
Pledd ca:                     130 x 130 cm 

Pute ca:                            50 x 50 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100 % alpakka), 

hespler à 100 g. Viking Odin (100 % ull, superwash), nøster à 

100 g. 

 

PLEDD 

Lys grå nr 413     3 hespler 

Hvit nr 402     6 hespler 

Beige nr 407     3 hespler 

Sort nr 403     4 hespler 

 

PUTE 

Lys grå nr 413     1 hespel 

Hvit nr 402     1 hespel 

Beige nr 407     1 hespel 

Sort nr 403     2 hespler 

 

Veiledende pinner og tilbehør: heklenål 5 ½ og 7 mm 

+ 1 pute 50 x 50 cm 

 

Heklefasthet:  

12 st i bredden med heklenål 5 ½ mm måler ca 10 cm.  

10 st i bredden med heklenål 7 mm måler ca 10 cm.  

Husk at heklefastheten må holdes hvis resultatet skal bli 

vellykket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEDD 

Pleddet hekles fra midten og utover. OBS! Mønsteret vil vri 

seg noe.  

Hekle 6 lm med lys grått med heklenål 7 mm og ta sammen til en 

ring med 1 kjm. 

Hekleforkortelser: 

Lm = luftmaske, kjm = kjedemaske, fm = fastmaske,  

hst= halvstav, st = stav, dst = dobbelstav, stgr = stavgruppe,  

lmb = luftmaskebue, pqm= piquémaske 

 

Picot: hekle 4 lm, 1 kjm i den første av disse 

 

Piquémaske: 1 st og 1 hst heklet sammen, slik:  

hekle 1 st, men utelat siste gjennomtrekk. Hekle 1 hst i 

samme m og trekk tråden gjennom alle 4 løkkene på nålen. 



1.omg: hekle 1 lm, 15 fm i ringen. Avslutt med 1 kjm i lm i beg 

av omg. 

2. omg: hekle [3 lm, 3 st. 3 lm] i siste kjm fra 1.omg, hekle 1 kjm 

i neste m, *hekle [1kjm, 3 lm, 3 st, 3 lm] i neste m, 1 kjm i neste 

m*. Gjenta fra * til * omg rundt til det er 8 blader. Avslutt med 1 

kjm i 1.lm i beg av omg. 

3. omg: hekle 1 lm + 1 fm i samme m, *5 lm, hopp over 2 blader, 

1 fm i neste fm*. Gjenta fra * til * omg rundt og avslutt med 1 

kjm i fm i beg av omg (=4 lmb). 

4. omg: hekle *[4 lm, 5 dst i lmb, 4 lm, 1 kjm i lmb] 2 ganger i 

hver lmb, hekle 1 kjm i neste lmb*. Gjenta fra * til * omg rundt 

og avslutt med 1 kjm i 1. lm i beg av omg (= 8 blader). 

5. omg: Skift til hvitt og hekle på baksiden av blomsten. *Hekle 

1 fm rundt fm på blomsten, 7 lm*. Gjenta fra * til * 4 ganger og 

avlutt med 1 kjm i fm i beg av omg. (= 4 lmb) 

6. omg: hekle 1 kjm i første lmb, 3 lm, 4 st, 2 lm, 5 st i samme 

lmb. *5 st, 2 lm (= hjørne), 5 st*, gjenta 3 ganger fra * til * og 

avslutt med 1 kjm i 3. lm i beg av omg. 

7. omg: hekle 2 lm + 1 hst i samme m (= 1. pqm), 1 pqm i hver 

m, men hekle [1 st, 2 lm, 1 st] i lmb i hvert hjørne, avslutt med 1 

kjm i 2. lm i beg av omg (=10 pqm på hver side, 40 pqm totalt). 

8. omg (pqm-omg): gjenta 7. omg, men med 2 pqm mer mellom 

hvert hjørne. 

9. omg (fm-omg): Skift til sort. Hekle 1 lm, 1 fm i hver m, men i 

hvert hjørne hekles [1 fm, 2 lm, 1 fm]. Avslutt med 1 kjm i lm i 

beg av omg. 

 

Hekle videre med striper som gjentas til hel lengde, slik: 

2 x pqm-omg med beige 

1 x fm-omg med sort 

3 x pqm-omg med hvitt 

1 x fm-omg med sort 

2 x pqm-omg med lys grått 

1 x fm-omg med sort 

3 x pqm-omg med hvitt 

1 x fm-omg med sort 

1 x pqm-omg med sort 

1 x fm-omg med sort 

 

Når arb måler oppgitt eller ønsket lengde hekles heklekant rundt 

pleddet slik: 

Beg midt på den ene siden med samme farge som den siste omg 

på pleddet og heklenål 7 mm. Hekle 1 lm, *3 fm, picot*, gjenta 

fra * til * rundt hele teppet, men i hvert av hjørnene hekles det [2 

fm, 1 lm, picot, 1 lm, 2 fm] i samme m. Avslutt med 1 kjm i lm i 

beg av omg. 

Hekle 1 kjm i hver m på 2.omg (rundt bladene på den minste 

blomsten) med sort. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

PUTE 

Forsiden hekles likt som firkantet pledd, men med heklenål 5 ½ 

mm til arb måler ca 50 cm. 

Baksiden 

Beg med en fingerløkke med sort og fest tråden med 1 kjm.  

1.omg: hekle 2 lm, 15 st i løkken, dra i trådenden og stram 

løkken. Avslutt med 1 kjm i 2. lm i beg av omg. 

2. omg: hekle 1 lm, *1 hst, [1 st, 2 lm, 1 st] i samme m, 1 hst, 1 

fm*. Gjenta fra * til * omg rundt og avslutt med 1 kjm i lm i beg 

av omg. 

3. omg: hekle 2 lm + 1 hst i samme m (= 1. pqm), 1 pqm i hver 

m, men hekle [1 st, 2 lm, 1 st] i lmb i hvert hjørne, avslutt med 1 

kjm i 2. lm i beg av omg (4 pqm på hver side, 16 pqm totalt).  

4. omg (pqm-omg): gjenta 3. omg, men med 2 pqm mer mellom 

hvert hjørne for hver gang. 

5. omg (fm-omg): Skift til hvitt. Hekle 1 lm, 1 fm i hver m, men 

i hvert hjørne hekles [1 fm, 2 lm, 1 fm]. Avslutt med 1 kjm i lm i 

beg av omg. 

 

Hekle videre *3 pqm-omg med sort, 1 fm-omg med hvitt*, gjenta 

fra * til * til arb måler ca 50 cm (avslutt med sort). 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

Legg forsiden og baksiden med vrangen mot hverandre og sy 

eller hekle 3 av sidene sammen med kjm (ikke klipp av tråden). 

Sett i puten og hekle sammen den siste siden.  

 

 

____________________________________________________ 

 

Viking Eco Alpaca 

Lue, votter  og skjerf         1110-13 
Størrelser                                                6/8 år                 (Dame) 

Hodeomkrets ca          46 cm        50 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca ( 100 % alpakka), 

hespler à 100 g, Viking Odin ( 100% ull, superwash), nøster à 

100 g. 

 

LUE 

Lys beige nr 407 ca 1             1 hespel 

Mørk brun nr 409  1             1 hespel 

Mellombrun nr408 1             1 hespel 

 

VOTTER 

Lys beige nr 407 ca                  1       2 hespler 

Mørk brun nr 409          rester fra lue rester fra lue 

Mellombrun nr 408         rester fra lue rester fra lue 

 

SKJERF 

Lys beige nr 407 ca         2       3 hespler 

Mørk brun nr 409  rester fra lue rester fra lue 

Mellombrun nr 408 rester fra lue rester fra lue 

 

Veiledende pinner og tilbehør: strømpep og liten rundp nr 5 ½, 

heklenål nr 5 , ca 8 (11) hvite perler 

 

Strikkefasthet: 18 m glattstrikk i bredden på p nr 5 ½ måler ca 

10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultat skal 

bli vellykket. 

 

Hekleforklaring: 

Lm= luftmaske, fm= fastmaske, kjm= kjedemaske, st= stav, 

lmb= luftmaskebue 

 

HEKLEBLOMST 

Hekle 6 lm med mørk brun og ta sammen til en ring med 1 kjm. 



1.omg: 1 lm,[1fm i ringen, 2 lm] 6 ganger, 1 kjm i lm i beg av 

omg = 6 små lmb. 

2.omg:1 kjm i 1.lmb [ 1 lm + 1 fm + 1 lm + 3 st + 1 lm +1 fm], i 

hver lmb( =1 blad), avslutt som på 1.omg.  

3.omg: bytt til mellombrun, 1 lm, 1 fm i buen mellom 1. og 2. 

omg (bak bladet), 4 lm [ 1 fm i lmb mellom neste fm på 1. omg, 

4 lm], gjenta fra [-] omg rundt, avslutt som på 1.omg. 

4.omg:som 2. omg, men hekle 5 st i stedet for 3 st. 

Klipp tråden og dra den igjennom løkken. Fest alle løse tråder 

pent på vrangen. 

 

LUE 

Beg på høyre øreklaff: Legg opp  4 (6) m med lys beige på p nr 

5 1/2. Strikk glattstrikk frem og tilbake, samtidig som det økes 1 

m i hver side på 2. hver p til det er 14-18 m på p. Strikk til 

øreklaffen måler 8 (10) cm. Legg arbeidet til side. Strikk den 

andre øreklaffen lik. Strikk videre rundt i glattstrikk på en liten 

rundp nr 5 ½ slik: strikk maskene fra retten på venstre øreklaff, 

legg opp 38 (36)m (= foran på luen), strikk høyre øreklaff, legg 

opp 18(18)m (= bak på luen) = 84 (90)m. Strikk rundt i 

glattstrikk til arb måler ca 14 (16) cm, målt midt foran. Start 

felling ved å strikke 4 m r, 2 m rett sammen omg rundt. Gjenta 

denne fellingen 2. hver omg, men med 1 m mindre mellom hver 

felling til det gjenstår 14 (15)m på omg.  Klipp av tråden og trekk 

den igjennom de resterende m. Stram tråden godt og fest den på 

vrangen. 

 

Hekle en picòtkan i lys beige rundt kanten på  luen slik: stikk 

nålen ned i 1. m bak på luen og trekk tråden igjennom med 1 

kjm. Hekle [ 4 lm, 1 kjm i 1.lm, 1 fm i 2. strikkemaske], gjenta 

denne inndelingen rundt hele kanten på luen. Klipp av tråden  og 

trekk den igjennom løkken. Fest tråden  pent på vrangen. 

 

Lag 3 heklebomster (eller ønsket antall), som beskrevet. Sy fast 

hekleblomstene på den ene siden av luen i en samlet gruppe.Sy 

fast en mellomstor hvit perle som passer i midten av hver blomst.  

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

VOTTER 

Legg opp 32-40m i lys beige på p nr 5 ½. Strikk 9 cm rundt i 

glattstrikk. Vend arb (siste omg = brettekant) og fortsett med 

glattstrikk til arb måler ca 18 cm fra oppleggskant.  Strikk 1 omg 

r samtidig som det økes 4 m jevnt fordelt = 36-44m. Fortsett med 

glattstrikk som før ca 4-6 cm. Sett et merke i hver side med 18-

22 m mellom hver del. 

Felling til tommel: Beg ved det ene sidemerket og strikk 1 m r, 

sett av 4-5m på en hjelpetråd/-pinne, legg opp 4-5- m på 

baksiden av de avsatte m og strikk rett ut omg. Fortsett med 

glattstrikk som før ca 8-10cm (eller 3 cm fra ønsket lengde). Fell 

av slik: strikk 2 m rett sammen før 1.sidemerket, og 2 m rett 

sammen etter 1. sidemerket, og  fell likt ved 2. kantmerke. Fell 

på denne måten på hver omg til det er 8-8 m igjen i omg. Klipp 

av tråden og trekk den gjennom de resterende m. Stram tråden 

godt og fest den på vrangen.  

Tommel: Ta de avsatte 4-5-m fra hjelpetråd/-pinne over på p nr 

5 ½.. Strikk eller plukk opp 4-5 nye m på baksiden av tommelen 

+ 1 m i hver side = 10-12 m. Strikk rundt med glattstrikk  til 

tommelen måler ca  5-6 cm (eller ønsket lengde). Fell av ved å 

strikke 2 m rett sammen omg rundt = 5-6 m. Klipp av tråden og 

trekk den igjennom de resterende m. Stram tråden godt og fest 

den på vrangen. 

 

Strikk 1 vott  til lik, men med tommelen i motsatt  side. 

 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

Hekle en picòt kant (som beskrevet på lue), i lys beige langs 

oppleggskanten på begge vottene. 

 

Lag 2 ( eller ønsket antall) hekleblomster som beskrevet. Sy de 

pent  til på brettekanten på hver vott med en perle i midten slik 

som på luen. 

 

SKJERF 

(Strikkes i glattstrikk, men kan event strikkes i rillestrikk= rett 

frem og tilbake) 

Legg opp 30 m med lys beige på p nr 5 ½. Strikk 140-160cm 

(eller ønsket lengde) i glattstrikk frem og tilbake, men beg  alltid 

hver p med 3 r (=  riller som danner sidekanter). Fell løst av. 

Klipp av tråden og fest den pent på vrangen. 

  

Hekle en picòtkant (som beskrevet på luen), i lys beige på hver 

ende av skjerfet. 

 

Lag 4 (eller ønsket antall) hekleblomster som beskrevet.  Sy 

blomstene pent til på rettsiden i hver ende av skjerfet. Fest 1 

perle i hver blomst som beskrevet på luen. 

 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viking Eco Alpaca 
Heklet pledd og nakkepute    1110-14 
Pledd ca                    100 x 150 cm 

Nakkepute ca                45 x 15 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100 % alpakka), 

hespler à 100 g. Viking Odin (100 % ull, superwash), nøster à 

100 g. 

 

PLEDD 

Lys grå nr 413       4 hespler 

Hvit nr 402       4 hespler 

Beige nr 407       4 hespler 

Sort nr 403       4 hespler 

 

NAKKEPUTE 

Lys grå nr 413       2 hespler 

Hvit nr 402       1 hespel 

Beige nr 407       1 hespel 

Sort nr 403       1 hespel 

 

Veiledende pinner og tilbehør: heklenål 5 ½ mm 

+ 1 nakkepute 45 x 15 cm 

 

Heklefasthet: 12 st i bredden med heklenål 5 ½ mm måler ca 10 

cm. 1 heklet rute måler ca 25 cm. Husk at heklefastheten må 

holdes hvis resultatet skal bli vellykket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTE (ca 25x25 cm) 

Hekle 15 lm med hvitt og heklenål 5 ½ mm og ta sammen til en 

ring med 1 kjm i 1.lm.  

1.omg: hekle 3 lm (=1.st), deretter 35 st i ringen. Avslutt med 1 

kjm 1 3.lm i beg av omg. 

2. omg (lys grått): hekle * 1 stgr (1. stgr = 4 lm, 2 dst), 3 lm, 

picot, 3 lm*, gjenta fra * til * 12 ganger og avslutt med 1 kjm i 

4.lm i beg av omg. Fest og klipp av tråden. 

3. omg (beige): Sett nålen gjennom 1. picot og fest tråden med 1 

kjm, hekle *[5 lm, 1 kjm i neste picot] 2 ganger, 10 lm, 1 kjm i 

neste picot*, gjenta fra * til * 4 ganger og avslutt med 1 kjm i 1. 

lm i beg av omg. 

4. omg: hekle *[1 st (1.st = 3 lm) i neste kjm, 5 st i neste lmb] 3 

ganger, [2 st, 2 lm, 2 st] (=hjørne), 5 st i samme lmb*, gjenta fra 

* til * 4 ganger og avslutt med 1 kjm i 3. lm i beg av omg. 

5. omg (sort): hekle 1 st  (1.st = 3 lm) i hver m omg rundt, men i 

lmb i hvert hjørne hekles nytt hjørne. Avslutt med 1 kjm i 3. lm i 

beg av omg og fest tråden. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

PLEDD 

Hekle 8 ruter og sy 4 og 4 av disse sammen til 2 striper. 

Beg på retten på den ene langsiden og hekle ca 130 st med sort 

og heklenål 5 ½ mm. Hekle videre frem og tilbake med st og 

striper slik: *1 rad sort , 1 rad beige, 1 rad lys grått, 1 rad hvitt*, 

gjenta fra * til * til den stripete delen av arb måler ca 20 cm. 

Hekle ca 55 cm på samme måte langs den andre langsiden 

(avslutt med en sort stripe). Hekle med kjm eller sy på den andre 

stripen med ruter. Hekle ca 20 cm med striper langs den andre 

langsiden. Fest tråden. 

Heklekant 

Beg midt på den ene kortsiden med lys grå og heklenål 5 ½ mm. 

Hekle 1 lm, *3 fm, picot*, gjenta fra * til * rundt hele teppet, 

men i hvert av hjørnene hekles det [2 fm, 1 lm, picot, 1 lm, 2 fm] 

i samme m. Avslutt med 1 kjm i lm i beg av omg. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

NAKKEPUTE 

Stripemønster: *6 rader beige – 6 rader lys grått – 6 rader 

hvitt – 6 rader sort*, gjenta fra * til *. 

Hekle 51 lm med beige og heklenål 5 ½ mm. 

*1.rad: Snu og hekle 1 lm (=1.fm), 1 fm i hver m (=50 fm). 

Gjenta 1.rad 4 ganger til og skift farge på slutten av siste rad. 

6. rad: hekle 1 lm, 1 fm, [1 fm, 1 spfm 1 rad under neste m, 1 

spfm 2 rader under neste m, 1 spfm 3 rader under neste m, 1 

spfm 4 rader under neste m, 1 spfm 5 rader under neste m] 8 

ganger, 1 fm i siste m. 

7. rad: Snu og hekle 1 lm (=1.fm), 1 fm i hver m. 

Gjenta 7. rad 4 ganger til og skift farge på slutten av siste rad. 

12. rad: hekle 1 lm, 1 fm i første m, [1 spfm 5 rader under neste 

m, 1 spfm 4 rader under neste m, 1 spfm 3 rader under neste m, 1 

spfm 2 rader under neste m, 1 spfm 1 rad under neste fm, 1 fm] 8 

ganger, 1 fm i siste m. * 

Gjenta fra * til * til arb måler ca 45 cm. Fest alle løse tråder pent 

på vrangen. Sy eller hekle sammen kortsidene med kjm. 

 

Strekk arb ut i sidene slik at det stikker ca 2 cm ut fra hver side 

på puten. Tråkle en trå (lys grå) langs ytterkanten i hver side og 

snurp sammen til åpningen måler ca 10 cm i diameter og stoffet 

ligger pent over kantene. Fest tråden godt. 

 

Sidestykker – lag 2 stk 

Hekle 5 lm med lys grått og heklenål 5 ½ mm og ta sammen til 

en ring med 1 kjm. 

1.omg: hekle 2 lm (= 1. st), 11 st i ringen og avslutt med 1 kjm i 

2. lm i beg av omg (= 12 st). 

2. omg: hekle 2 lm + 1 st i samme m, 2 st i hver m ut omg, 

avslutt med 1 kjm i 2. lm i beg av omg (= 24 st) 

3. omg: hekle 2 lm (= 1. fm + 1 lm), [1 fm, 1 lm] i hver m ut 

omg, avslutt med 1 kjm i 1. lm i beg av omg. 

4. omg: hekle [1 kjm, 2 lm, 1 st] i 1. lmb, 2 st i hver lmb ut omg, 

avslutt med 1 kjm i 2. lm i beg av omg. Fest tråden. 

 

Sy sidestykkene til i sidene på puten. Pass på at sidestykket 

dekker hele kanten på stoffet. Fest alle løse tråder. 

 

 

Hekleforkortelser: 

Lm = luftmaske, kjm = kjedemaske, fm = fastmaske,  

st = stav, dst = dobbelstav, spfm = spissfastmaske, stgr = 

stavgruppe, lmb = luftmaskebue 

 

Spissfastmaske (spfm): nålen stikkes i m en eller flere 

rader under neste m, men hekles som en vanlig fm. Forleng 

masken slik at arb blir jevnt. 

 

Stavgruppe: hekle 1 dst i de neste 3 m, men utelat siste 

gjennomtrekk på hver dst slik at du får 1 m mer på nålen 

for hver gang. Når alle 3 dst er heklet er det 4 m på nålen. 

Dra tråden gjennom alle m på nålen samtidig. 

 

Picot: hekle 4 lm, 1 kjm i den første av disse 

 



 


