
Viking Sportsgarn 
Sitteunderlag                                 1113-1 
Størrelse etter toving:                                             ca 50x40 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Sport (40% ull, 30% 

alpakka, 30% nylon), Viking Sportsgarn (100% ull), nøster à 

50 gr. 

 

rød nr 150                                             ca 2 nøster 

lys grønn nr 132     ca 2 nøster 

mørk rød nr 160     ca 2 nøster 

mørk grønn nr 133    ca 2 nøster 

grå nr 115     ca 1 nøste 

 

Pinner og tilbehør: strømpep nr 6 (7 stk). 

Strikkefasthet før toving: 14 m på p nr 6 måler ca 10 cm. Husk 

at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli 

vellykket. 

 

Legg opp 3 m på 3 stk p nr 6 med rødt (= 9 m). Strikk rundt *1 

omg med 1r, 1 kast og strikk så 1 omg r*. Gjenta fra * til * 1 

gang (=12 m). Sett maskene på 6 pinner, med 2 m på hver p. 

Strikk videre rundt og øk med 1 kast i slutten av hver p hver 

andre omg til arb er ferdig. 

Strikk striper slik: 

Fortsett med rødt til det er 10 m på hver p.  

Bytt til lys grønt og strikk til det er 15 m på hver p.  

Bytt til mørk rødt og strikk til det er 23 m på hver p.  

Bytt til mørk grønn og strikk til det er 28 m på hver p.  

Bytt til rødt og strikk til det er 31 m på hver p. 

Bytt til grått og strikk til det er 36 m på hver p. 

Bytt til mørk grønn og strikk til det er 38 m på hver p. 

Bytt til lys grønn og strikk til det er 43 m på hver p. 

Bytt til mørk rød og strikk til det er 45 m på hver p. 

Bytt til rød og strikk til det er 50 m på hver p. 

Fell av. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

TOVING 

Vask plagget med grønnsåpe eller Milo i maskin på 40-60 

grader finvask. Store plagg tover mer enn små plagg, så vask 

gjerne små plagg sammen med et håndkle eller jeans. Strekk 

og form plagget mens det ennå er vått. Siden vaskes plaggene 

på ullprogram. Husk at vaskemaskiner kan tove forskjellig, 

så prøv deg frem og tov evt en strikkeprøve før du tover et 

helt plagg. 

___________________________________________________ 

Viking Naturgarn 
8 kantet sitteunderlag til barn 
Størrelse ca                         40 x 40 cm ferdig tovet 

GARNALTERNATIV: Viking Naturgarn (100% ull),Viking 

Alpaca Superfine ( 100% alpakka), nøster à  50g. 

 

Lys beige nr 607 ca          8 nøster 

 

”Hår-rull” dusker: 

Alt 1: 

Viking Sportsgarn 

Rød nr 150            1 nøste 

Alt 2: 

Viking sportsgarn 

Rosa nr 165            1 nøste 

 

Alt 3: 

Viking Sportsgarn 

Brun nr 118            1 nøste 

 

Øyne, nese, munn: 

Viking sportsgarn 

Sort nr 103 ( evet rester)           1 nøste 

Rester i hvitt 101 

Rester i rødt nr 150 

 

Veiledende pinner og tilbehør: rundp nr 7 heklenål nr 3 1/2 

 

Strikkefasthet før toving: 12 m glattstrikk i bredden på p nr 7 

måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis 

resultatet skal bli vellykket. 

 

Hekleforklaring: 

Lm= luftmaske, kjm= kjedemaske, fm= fastmaske 

 

 8 KANTET SITTEUNDERLAG 

Legg opp 26 m med lys beige på p nr 7. Strikk rett frem og 

tilbake ( = riller), samtidig som det økes 1 m innenfor 1 kantm i 

hver side i beg av hver p til totalt 68 m. Fortsett  frem og tilbake i 

rillestrikk til arb måler ca 27 cm fra opplegget. Fell nå 1m 

innenfor kantmasken i hver side i beg av hver p til det gjenstår 26 

m på p. Fell løst av. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

Tov arbeidet som forklart til 1113-1 

 

Hekle 2 øyne i svart på heklenål 3 ½mm slik: 

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

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

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

2. omg: lik 1 omg. 

3.omg: 1 lm, * 1 fm, 2 fm i samme m* , gjenta fra * til * omg  

rundt, avslutt med 1 kjm. 

4 omg: 1 lm, * 2 fm, 2 fm i samme m*, gjenta omg rundt, avslutt 

med 1 kjm 

Klipp tråden og trekk den gjennom løkken. 

Fest de løse trådene pent på vrangen. 

 

Sy fast øynene  på det ferdigtovede sitteunderlaget. 

Broder med en rest av hvitt garn 2 rader med stilkesting rundt 

øynene. 

Broder en munn i rødt  med stilkesting, og event en liten nese. 

 

Lag  5 ”hår-rull” dusker med rødt ( eller ønsket farge, se 

alternative forslag) sportsgarn  ( samme farge på alle), ca 5 cm i 

diameter. 

Sy dem godt fast , jevnt fordelt på toppen og skråsidene, plasser 1 

midt på, og 2 på hver av sidene (se bilde). 

Lag 2 fletter i beige med dobbelt garn, ca 35 cm. Sy flettene fast 

langs sidene på ansiktet, og la de henge løst ned forbi. Knytt 1 

sløyfe i hver flette med samme garn som ”hår-rullene”. 

___________________________________________________ 

Viking Naturgarn 
Tovede tøfler                                1113-3 
Størrelse:                Barn                     Dame                      Herre         

Ca skostørrelser:   30/34                     36/39                       41/43       

GARNALTERNATIV: Viking naturgarn (100% ull), Viking 

Alpaca Superfine (100% alpakka), nøster à 50 gr 

 

mørk brun nr 618 ca          2                 2            3 nøster 

beige nr 607 ca                  1                 1            1 nøste  

hvit nr 602 ca                    2                 2             2 nøster  

  

Veiledende pinner og tilbehør: Settp og strømpep nr 10.  

Strikkefasthet før toving: 10 m glattstrikk i bredden på p 10 



måler ca 10 cm.  

Strikkefasthet etter toving: ca 14 m glattstrikk i bredden måler 

ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet 

skal bli vellykket. 

 

TØFLER 

Legg opp 24-30-36 m med beige på settp  nr 10. Strikk 2-3-3 cm 

rillestrikk (rett på alle p) frem og tilbake. Strikk striper slik: 2 p 

med brunt (= 1 rille) – 2 p beige – 2 p brunt – * 2 p hvitt – 2 p 

beige – 2 p brunt *. Gjenta fra * til * til arb måler ca 13-19-21 

cm). Strikk videre rundt i glattstrikk med hvitt til arb måler 20-

26-34 cm. Strikk 2 omg glattstrikk med beige, deretter 2 omg 

glattstrikk med hvitt. Fortsett videre med brunt og fell for tå på 

neste omg slik: 2-3-2 m r, 2 r sammen omg rundt. Strikk 2 omg 

uten felling og fell på neste omg ved å strikke 1-2-1 m r, 2 m r 

sammen =12-18-18 m igjen. Strikk 2 omg glattstrikk. Fell nå ved 

å strikke 2 og 2 m rett sammen omg rundt = 6-9-9 m igjen i omg. 

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

fest tråden godt på vrangen. Sy sammen hælen midt bak Strikk en 

tøffel til på samme måte. Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

Tov arb som forklart på første side. 

___________________________________________________ 

Viking Sportsgarn 
Tovet hatt                                      1113-4 
 

Størrelser:       ca                                                               6/10 år  

Hodevidde:        ca.                                                             48 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Sport (40% ull, 30% 

alpakka, 30% nylon), Viking Sportsgarn (100% ull), nøster à 

50 gr. 

HATT (A) 

lys rosa  nr 165     ca.                                                         1 nøste 

cerise nr 164         ca                                                  1 nøste 

mørk rosa nr 162   ca                                                          1 nøste 

lilla nr 168             ca                                                          1 nøste 

HATT (B) 

cerise nr 164          ca                                                         1 nøste 

oransje nr 151        ca                                                         1 nøste 

grønt nr 132           ca                                                         1 nøste 

lilla nr 168             ca                                                          1 nøste 

gult nr 145             ca                                                          1 nøste 

HATT (C) 

grønt nr 132           ca                                                          1 nøste 

lys lilla nr 167         ca                                                         1 nøste 

 

Pinner og tilbehør: liten rundp og strømep nr 7.  

 

Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på p nr 7 og dobbelt 

garn  måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis 

resultatet skal bli vellykket. 

Strikkefasthet etter toving: ca 14 m glattstrikk i bredden måler 

ca 10 cm. 

 

Følg basisoppskriften, men strikk samtidig stripemønster 

slik:  

STRIPEALTERNATIV (A) 

16 omg med 1 tråd cerise, og 1 tråd mørk rosa – deretter 6 omg  

med 1 tråd mørk rosa, og 1 tråd lilla. Fortsett videre i dobbelt 

garn av mørk rosa til hel lengde. 

STRIPEALTERNATIV (B) 

4 omg oransje – 2 omg cerise – 4 omg grønt – 2 omg lilla – 6 

omg gult. Fortsett videre i dobbelt garn og lilla til hel lengde. 

STRIPEALTERNATIV (C) 

6 omg lilla– 2 omg grønt – 6 omg lilla – fortsett i dobbelt garn 

med 1 tråd lilla, 1 tråd grønt til hel lengde. 

 

BASIS OPPSKRIFT TIL PIKEHATT 

Legg opp 102 m i dobbelt garn A=lys rosa/cerise , B=cerise 

C=lilla/grønt, og, på p nr 7. Strikk 4 omganger glattstrikk. Fell på 

neste omg slik: *4 m rett, 2 m rett sammen* gjenta omg rundt. 

Strikk 3 omg rett, og gjenta fellingen 1 gang til med 3 m mellom 

hver felling = 68 m igjen på p. Fortsett videre i glattstrikk og 

strikk samtidig striper som forklart under stripealternativ. Når arb 

måler ca 18 cm, felles det for toppen ved å strikke 2 m rett, 2 m 

rett sammen omg rundt. Strikk 2 omg uten felling, deretter 1 m 

rett, 2 m rett sammen omg rundt. Strikk 2 omg uten felling, 

deretter 2 m rett sammen omg rundt. Strikk 1 omg rett uten 

felling, og til slutt 2 m rett sammen omg rundt til det er 9 m igjen 

i omg.  

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

tråden godt og fest den på vrangen. Fest alle løse tråder pent på 

vrangen. 

Tov arb som forklart på første side. Strekk godt i arb mens det 

enda er vått. 

___________________________________________ 

Viking Sportsgarn 
Tovede tøfler                        1113-5 og 6 
  

Størrelser:           28-30   31-33   34-36   37-39   40-42   43-45 

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Sport (40% ull, 30% 

alpakka, 30% nylon), Viking Sportsgarn (100% ull), nøster à 

50 gr. 

 

Dame (37-39) 

grønt nr 132                    2          2          2         3       3     4 nøster 

Pike (34-36) 

grå nr 115            1          1          1         1       1     2 nøster 

rosa nr 165            1          1           1         2       2    2 nøster  

 

Pinner og tilbehør: rundp nr 7. 

 

Strikkefasthet: Før toving: 14 m glattstrikk i bredden på p nr 7 

måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis 

resultatet skal bli vellykket. 

 

TØFLER 

Legg opp 48-50-54-60-66-74 m med grønt til dame (eller grått til 

pike) på p nr 7. Strikk frem og tilbake 5-6-6-8-10-11 riller (1 p 

rett fra retten, 1 p rett fra vrangen=1rille). Fortsett med grønt til 

(bytt evt til rosa her) og strikk så 14-16-20-26-30-34 riller over 

de midterste 8-10-12-14-16-18 m. Plukk eller strikk opp 15-17-

21-27-31-35 m langs hver side av tøffelen og strikk 3-4-5-6-7-8 

riller over alle maskene (=78-84-96-114-128-144 m). Bytt til 

grått til pike 1 rille før felling. Start fellingen mot sålen ved å 

strikke 2 m rett sammen, 32-34-39-47-53-60 r, 2 m rett sammen, 

6-8-10-12-14-16 r (=foran), 2 m rett sammen, 32-34-39-47-53-60 

r, 2 m rett sammen. Gjenta fellingen hver 2.p (med 1 m mindre 

mellom fellingene på sidene av tøffelen og 2 m mindre mellom 

fellingene foran på tøffelen) 2-2-2-2-3-3 ganger. Videre gjentas 

fellingen på hver p til alle m foran på tøffelen er felt og siste 

fellingen foran var 2 m rett sammen 2 ganger. Fell av. 

Sy sammen under foten og bak på hælen. Strikk 1 tøffel til på 

samme måte. Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

Tov arb som forklart på første side. Et godt tips er å ta på 

tøflene mens de er våte og forme dem etter foten.  

 

 

 



Viking Sportsgarn 
Tovede tøfler                              1113-7 
Størrelser:       ca.             2/4           ca. 6/8 år          ca. 10/12 år 

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Sport (40% ull, 30% 

alpakka, 30% nylon), Viking Sportsgarn (100% ull), nøster à 

50 gr. 

 

Sort nr  103 ca                     2                     2                      2 nøster 

Turkis nr 129 ca                 1                      1                      1 nøste    

 

Veiledende pinner og tilbehør: Settp og strømep nr 7. 

 

Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på p nr 7 og dobbelt 

garn måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis 

resultatet skal bli vellykket. 

 

TØFLER 

Legg opp 24-28-32 m med dobbelt garn (en tråd med sort og en 

tråd med turkis) på settp  nr. 7. Strikk rillestrikk frem og tilbake 

(rett på alle pinner) 10-12-16 riller. Skift til strømpep, og fortsett 

rundt i glattstrikk. Strikk 4 omg sort og dobbelt garn, og 4 omg 

turkis (dobbelt garn), som gjentas. Strikk til foten måler ca 21-

23-25 cm. Fell for tå ved å strikke *2 m rett, 2 m rett sammen*, 

som gjentas omg rundt. Strikk neste omg rett. På neste omg 

strikkes * 2 m rett, 2 m rett sammen* omg rundt. Strikk 1 omg 

rett. Strikk 2 og 2 m rett sammen omg rundt og 1 omg rett til 

slutt.  Klipp av tråden og trekk de resterende m gjennom. Stram 

og fest tråden godt. 

Sy sammen midt bak. 

Strikk en tøffel til på samme måte. Fest alle løse tråder pent på 

vrangen. 

Tov arb som forklart på første side.  
___________________________________________ 

Viking Sportsgarn 
Tovede tøfler                               1113-8 
Størrelser:                                                            36-38     39-41 

Mål (etter toving):              Fotlengde ca               24         27 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Sport (40% ull, 30% 

alpakka, 30% nylon), Viking Sportsgarn (100% ull nøster à 

50 gr. 

 

naturhvit  nr 102                                                      4         5 nøster 

 

Veiledende pinner og tilbehør: Heklenål nr. 4 og 5. 

 

Heklefasthet:  

Med nål nr. 5: 1 motiv = ca. 9 x 9 cm, 14 st x 8,5 rader = 10 x 10 

cm. 

Med nål nr. 4: 17 fm x 20 rader = 10 x 10 cm. 

Hekle prøve. Fastheten må stemme for at arbeidet skal få mål 

som oppgitt i oppskriften. Bytt eventuelt til grovere eller 

finere nål.  

 

Smh st: Hekle det antall st bortover som skal hekles sm, men 

utelat siste gjennomtrekk på hver st. Når alle st er heklet, dras 

tråden gjennom alle løkker på nålen. 

Øk 1 m: Hekle 2 m i samme m. 

Fell 1 m: Hekle 1 m, men utelat siste gjennomtrekk. Hekle 1 m 

til, og på siste gjennomtrekk dras tråden gjennom alle løkker på 

nålen.  

 

Motiv: Sett 6 lm i ring med 1 km.  

En st først på omg erstattes hele tiden med 2 lm. 

1.omg: Hekle (4 st, 3 lm) 4 ggr i ringen, slutt med 1 km i toppen 

av 1.st. 

2.omg: *1 st i hver av de 4 st, 3 lm + 1 st + 3 lm i 3-lmb*, gjenta 

*-*, slutt med 1 km i toppen av 1.st. 

3.omg for motiv midt foran: (4 st sm, - se forkl over, 3 lm, hopp 

over 3-lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i st, 3 lm, hopp over 3-lmb) 2 ggr, 

(4 st sm, 3 lm, hopp over 3-lmb, 1 st + 1 lm + 1 dst + 1 lm + 1 st i 

st, 3 lm, hopp over 3-lmb) 2 ggr, slutt med 1 km i toppen av 

1.dst.   

3.omg for resterende motiver: *4 st sm (se forkl over), 3 lm, 

hopp over 3-lmb, 1 st + 1 lm + 1 dst + 1 lm + 1 st i st, 3 lm, hopp 

over 3-lmb*, gjenta *-*, slutt med 1 km i toppen av 1.dst. 

Boble: Lag en løs løkke. Hekle 3 lm, deretter 3 st sm (se forkl 

over) i løkken. Klipp tråden, og stram. Stram løkken også, og 

knyt trådendene sm. Lag 4 bobler per motiv, og sy dem fast i 

midten av motivene. 

Toving: For at tuppen ikke skal toves sammen, festes en liten 

plastpose inni hver tøffeltupp med en sikkerhetsnål. Vask tøflene 

i maskin på 60 grader kulørtvask, bruk vanlig vaskemiddel eller 

grønnsåpe. Strekk tøflene i form mens de ennå er fuktige, damp 

eventuelt litt, og la tørke.  

 

OBS! Les gjennom hele oppskriften før du begynner. 

 

TØFLER 

Pløsen (motivene oppå foten): Hekle med nål nr. 5. Hekle 3 

motiver (se forkl over), hvorav 1 motiv hekles med ”3.omg for 

motiv midt foran”, og de 2 siste motivene med ”3.omg for 

resterende motiver”. Sy de 3 motivene sm til en remse, med det 

buede motivet i den ene enden(= midt foran). 

Såle: Legg opp 7 (7) lm med nål nr. 4.  

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

2.rad: Snu med 1 lm, hekle 1 fm i hver m, men øk 1 m i første og 

siste m, = 9 (9) fm.  

Gjenta 1.-2.rad til det er 17 (19) fm på raden. 

Forts videre med rader av fm uten å øke - snu hele tiden med 1 

lm.  

Når sålen fra oppleggskanten måler ca. 23 (25) cm, felles 1 m (se 

forkl over) i hver side på hver 2.rad til det er 7 (7) fm på raden. 

Sålen måler ca. 28 (31) cm. Klipp tråden.  

Selve tøffelen: Hekle med nål nr. 5. En st først på omg erstattes 

hele tiden med 2 lm, det sluttes hele tiden med 1 km i toppen av 

1.st. 

Sett en merketråd i midten av de 7 oppleggsm (= midt bak) og i 

midten av de 7 m på siste rad (= midt foran).  

Fest tråden med 1 km midt bak.  

1.rad: Hekle 94 (106) st jevnt fordelt rundt hele sålen, med 47 

(53) st på hver side av foten.   

2.rad: Snu, hekle 1 st i hver st. 

Gjenta 2.omg til det er heklet til sammen 3 (4) st-rader.  

På neste rad hekles 27 (32) st, deretter 3 st sm (se forkl over), = 2 

m felt. Snu, hekle 3 st sm, deretter 1 st i hver m, = 2 m felt. 

Fortsett på samme måte å felle 2 m på hver rad til det er 22 (24) 

st på raden. Hekle videre uten felling til tøffelen fra midt foran 

(øverst på st-raden) måler ca. 29 (29) cm.  

Hekle tilsvarende fra midt bak på den andre siden av tøffelen. 

Montering: Hekle pløsen sammen med selve tøffelen, hekle fra 

retten med pløse-siden nærmest deg, bruk nål nr. 4 og fm. Snu, 

og hekle bølgerad slik: *4 lm, hopp over 1 m, (1 km i neste m) 2 

ggr*, gjenta *-* rundt hele sm-heklingskanten. 

Sy tøffelen sm midt bak.  

Hekle 1 omg fm rundt hele tøffelen øverst, deretter bølgekant 

som over. 

Andre tøffelen: Hekle en tøffel til på samme måte. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

Tov arb som forklart på første side. 

 



Viking Naturgarn 
Tovede tøfler                               1113-9 
Størrelse: 24/25 - 26/27 - 28/29 - 30/31 - 32/33 - 34/35 - 36/37 - 

38/39  

Fotlengde ca : 16  -  17  -  18  -  20   -   21  -   22  -   24  -  25 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Naturgarn (100% ull), Viking 

Alpaca Superfine (100% alpakka), nøster à 50 gram. 

 

multifarge nr 670               3 -  3 -  3 -  3 -  3 -  4  -  4  -  4 nøster. 

 

Veiledende pinner: 

Strømpepinner nr 8, og heklenål 8 mm. 

 

Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på pinne nr 8 måler 10 

cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli 

vellykket. 

 

TØFLER 

Legg opp 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 masker på p nr 8. 

Strikk 1 pinne vrangt tilbake. 

Fortsett i glattstrikk med fellinger/økninger som danner ”spisser” 

slik:  

 

1.  Fell 3 masker av i begynnelsen av hver pinne 2 ganger i hver 

side.  Strikk 1 pinne rett over de 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 

38 masker. 

2.  Fra neste pinne, fra vrangen, legges 3 nye masker opp i 

begynnelsen av hver pinne 2 ganger i hver side. Videre er det 

samme maskeantall som ved begynnelsen. 

3.  Som 1.  

4.  Som 2.  

 

Fortsett på denne måte til det er strikket i alt 18 - 18 - 18 - 23 - 23 

- 23 - 27 - 27 pinner. 

Legg merke til at noen størrelser slutter med punkt 1 og 

andre med punkt 2. 

På de størrelser som slutter med punkt 2, settes de første 6 

maskene og de siste 6 maskene på hjelpepinne (til senere 

sammensying). 

Øvrige masker samles til en ring og det fortsettes rundt i 

glattstrikk på strømpepinnene. 

På den første omgangen reguleres maskeantallet til: 24 - 28 - 28 - 

32 - 32 - 36 - 36 - 40 masker. 

Omgangene begynner og slutter midt oppå foten. Strik 10 - 11 - 

13 - 12 - 14 - 16 - 16 - 18 omganger. 

 

Felling til ”snuten”: 

Strikk * 2 rett, 2 rett sammen * gjenta fra * - * omgangen rundt. 

Strikk 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 3 omganger uten fellinger. 

Strikk * 1 rett, 2 rett sammen * gjenta fra * - * omgangen rundt. 

Strikk 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 omganger uten fellinger. 

Strikk 2 rett sammen omgangen rundt. 

Det er nå 12 - 12 - 14 - 14 - 16 - 16 - 18 - 18 masker igjen. 

Strikk 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 omgang uten fellinger. 

Strikk 2 rett sammen omgangen rundt. 

Klipp av tråden og trekk den gjennom de resterende maskene. 

Strikk en tøffel til på samme måte. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

Sy tøflene pent til bak på hælen. 

 

Tov tøflene som forklart på første side. 

Ta dem på når de enda våte, og form dem etter foten. 

 

 

Viking Naturgarn 
Tovede tøfler                    1113-10 og 11 
Størrelser:                              30/33        34/37      38/40      41/43 

GARNALTERNATIV: Viking Naturgarn (100% ull), Viking 

Alpaca Superfine (100% alpakka), nøster à 50 g. 

 

3-FARGET 

naturhvit nr 602                                                                         2 

nøster 

lys grått nr 613                                                                    1 nøster 

mørk grått nr 615                                                                2 nøster 

 

ENSFARGET 

mørk grått nr 615                                                                4 nøster 

 

Pinner og tilbehør: Rette p nr 10. 

 

Strikkefasthet før toving: 10 m glattstrikk i bredden på p nr. 10  

måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis 

resultatet skal bli vellykket. 

Strikkefasthet etter toving: ca 14 m glattstrikk i bredden måler 

ca 10 cm.  

 

TØFLER (NB! tøflene er forklart til 3-farget, men det 

strikkes på samme måte til ensfarget). 

Legg opp 31-35-39-43 m med hvitt på rette p nr 10. Strikk 2 p 

rillestrikk (rett på alle p). Strikk videre frem og tilbake slik: 12-

13-14-16 m rillestrikk (rett på alle p), 7-9-11-11 m glattstrikk, 

12-13-14-16 m rillestrikk. Strikk frem og tilbake med denne 

inndelingen til arb måler ca 8-11-12-13 cm. Skift til lys grått og 

strikk til arb måler ca 10-13-14-15 cm. Sett nå de 12-13-14-16 

rillestrikkede m i hver side over på hjelpep/tråd, og fortsett videre 

med glattstrikk og lys grått over de 7-9-11-11 midterste m til 

midtstykket måler ca 8-11-13-15 cm fra delingen.  

Ta alle m inn på p (maskene fordeles på 3 pinner). Skift til mørk 

grått og fortsett videre i rillestrikk. Plukk eller strikk samtidig 

opp 10-13-15-17 m langs hver side av midtstykket = 51-61-69-77 

m på p. Strikk 6-6-8-8 p rettstrikk (riller) over alle m (= 3-3-4-4 

riller). Fell videre for tå slik: Strikk 22-26-29-33 m rett, 2 m rett 

sammen, 3-5-7-7 m rett, 2 m rett sammen, 22-26-29-33 m rett. På 

vrangsiden strikkes det rett tilbake over alle m. På neste p fra 

retten felles det på samme måte, men nå med 1-3-5-5 m mellom 

fellingene. Fortsett slik frem og tilbake og fell på hver 2. p fra 

retten til det står igjen 1 m mellom fellingene midt foran. Fell av 

løst av, eller sett m på en tråd og mask dem sammen midt under. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. Sy sammen bak ved hælen, 

og under foten. 

Strikk en tøffel til på samme måte. Fest alle løse tråder pent på 

vrangen. 

 

Tov arb som forklart på første side. 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 
Tovede tøfler                              1113-12 
 

Størrelser:                              29/31        32/35      36/38      39/41 

GARNALTERNATIV: Viking Naturgarn (100% ull), Viking 

Alpaca Superfine (100% alpakka), nøster à 50 g. 

 

multifarge nr 649                                                                1 nøster 

rosa nr 664                                                                          2 nøster 

lyng nr 663                                                                          2 nøster 

 

Pinner og tilbehør: Rette p nr 10. 

 



Strikkefasthet før toving: 10 m glattstrikk i bredden på p nr. 10  

måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis 

resultatet skal bli vellykket. 

Strikkefasthet etter toving: ca 14 m glattstrikk i bredden måler 

ca 10 cm.  

 

TØFLER 

Legg opp 31-35-39-43 m med multifarge på rette p nr 10. Strikk 

2 p rillestrikk (rett på alle p). Skift til rosa og strikk videre frem 

og tilbake slik: 11-13-14-16 m rillestrikk (rett på alle p), 9-9-11-

11 m glattstrikk, 11-13-14-16 m rillestrikk. Strikk frem og tilbake 

med denne inndelingen til arb måler ca 12-13-14-15 cm. Sett nå 

de 11-13-14-16 rillestrikkede m i hver side over på hjelpep/tråd, 

og fortsett videre med glattstrikk over de 9-9-11-11 midterste m 

til midtstykket måler ca 9-11-13-15 cm fra delingen.  

Ta alle m inn på p og fortsett videre med lyng og rillestrikk 

samtidig som m fordeles på 3 p. Plukk eller strikk opp 11-13-15-

17 m langs hver side av midtstykket. Strikk 6-6-8-8 p rettstrikk 

(riller) over alle m (= 3-3-4-4 riller). Fell videre for tå slik: Strikk 

22-26-29-33 m rett, 2 m rett sammen, 7-7-9-9 m rett, 2 m rett 

sammen, 22-26-29-33 m rett. På vrangsiden strikkes det rett 

tilbake over alle m. På neste p fra retten felles det på samme 

måte, men nå med 5-5-7-7 m mellom fellingene. Fortsett slik 

frem og tilbake og fell på hver 2. p fra retten til det står igjen 1 m 

mellom fellingene midt foran. Fell av løst av, eller sett m på en 

tråd og mask dem sammen midt under. Fest alle løse tråder pent 

på vrangen.  Sy kryss-sting langs hver side av midtstykket foran 

med multifarge (ikke stram tråden når det syes pga toving til 

slutt). Sy sammen midt bak og evt midt under. 

Strikk en tøffel til lik.  

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

Tov arb som forklart på første side. 

___________________________________________________ 

Viking Naturgarn 
Tovede tøfler                              1113-13 
Størrelser:                              30/33        34/37      38/40      41/43 

GARNALTERNATIV: Viking Naturgarn (100% ull), Viking 

Alpakka Superfine (100% alpakka Superfine), nøster à 50 g.  
 

mørk grått nr 615                      3             3              4         4 nøster 

+ restegarn til blomster broderingene midt oppå fotbladet. 

 

Pinner og tilbehør: Rette p nr 10. 

 

Strikkefasthet før toving: 10 m glattstrikk i bredden på p nr. 10  

måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis 

resultatet skal bli vellykket. 

Strikkefasthet etter toving: ca 14 m glattstrikk i bredden måler 

ca 10 cm.  

 

TØFLER  

Legg opp 31-35-39-43 m på rette p nr 10. Strikk 2 p rillestrikk 

(rett på alle p). Strikk videre frem og tilbake slik: 12-13-14-16 m 

rillestrikk (rett på alle p), 7-9-11-11 m glattstrikk, 12-13-14-16 m 

rillestrikk. Strikk frem og tilbake med denne inndelingen til arb 

måler ca 10-13-14-15 cm. Sett nå de 12-13-14-16 rillestrikkede 

m i hver side over på hjelpep/tråd, og fortsett videre med 

glattstrikk over de 7-9-11-11 midterste m til midtstykket måler ca 

8-11-13-15 cm fra delingen.  

Ta alle m inn på p (maskene fordeles på 3 pinner, og fortsett 

videre i rillestrikk. Plukk eller strikk samtidig opp 10-13-15-17 m 

langs hver side av midtstykket = 51-61-69-77 m på p. Strikk 6-6-

8-8 p rettstrikk (riller) over alle m (= 3-3-4-4 riller). Fell videre 

for tå slik: Strikk 22-26-29-33 m rett, 2 m rett sammen, 3-5-7-7 

m rett, 2 m rett sammen, 22-26-29-33 m rett. På vrangsiden 

strikkes det rett tilbake over alle m. På neste p fra retten felles det 

på samme måte, men nå med 1-3-5-5 m mellom fellingene. 

Fortsett slik frem og tilbake og fell på hver 2. p fra retten til det 

står igjen 1 m mellom fellingene midt foran. Fell løst av, eller sett 

m på en tråd og mask dem sammen midt under. Fest alle løse 

tråder pent på vrangen. Sy sammen bak ved hælen, og under 

foten. 

Tov arb som forklart på første side. 

NB! Brodèr millefleurssting oppå fotbladet når tøflene er 

ferdig tovet. Se forklaring på millefleursting til oppskrift 

1113-30. Vi har brukt rosa hvitt og grønt til dette, men her 

brukes det restegarnet som er tilgjengelig. 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 
Tovede tøfler          1113-14,15,16 og 17 
 

Størrelse:                Barn                  Dame                         Herre         

Skostørrelser: ca    28/30                   37/39                          41/42       

GARNALTERNATIV: Viking naturgarn (100% ull), Viking 

Alpaca Superfine (100% alpakka), nøster à 50 g 

 

1113-15 (ensfarget) 

multif nr 656          ca 3 nøste            ca 4 nøste             ca 5 nøster 

1113-14 

brun nr 608    ca 3 nøster          ca 4 nøste             ca 5 nøster 

rødt nr 650              ca 1 nøste            ca 1 nøste            ca 1 nøster 

1113-16 

grønn nr 633    ca 3 nøster    ca 4 nøster           ca 5 nøster 

lys grønn nr 632      ca 1 nøste            ca 1 nøste            ca 1 nøste 

1113-17 

Multifarge nr 619    ca 3 nøster          ca 4 nøster           ca 5 nøster 

Brunt nr 608            ca 1 nøste            ca 1 nøste            ca 1 nøste 

 

Pinner og tilbehør: Parpinne og strømpep nr 10.  

 

Strikkefasthet før toving: 10 m glattstrikk i bredden på p 10 

måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis 

resultatet skal bli vellykket. 

 

BASIS OPPSKRIFT TØFLER 

Legg opp 24-40-51 m på parpinne nr 10. Strikk ca 13-19-21 cm 

frem og tilbake i rillestrikk (alle p rett) Fell 3-5-8 m i hver side = 

18-30-35 m igjen. Strikk videre rundt i glattstrikk med strømpep 

til arb måler 22-28-36 cm. Fell på neste omg slik: * Strikk 4-3-3 

m rett, 2 m rett sammen *. Gjenta slik omg rundt. Strikk 1-2-2 

omg uten felling og fell på neste omg slik: * Strikk 3-2-2 m r, 2 

m r sammen*, gjenta omg rundt. Fortsett med denne fellingen på 

hver 2. omg, men med 1 m mindre mellom hver felling på hver 2. 

omg til det er 6-6-7 m igjen i omg. Klipp av garnet og trekk 

tråden gjennom de resterende m. Fest tråden godt på vrangen. Sy 

sammen hælen midt bak. Strikk en til på samme måte.  

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

Tov arb som forklart på første side. 

 

Til de brune og grønne tøflene syes med kontrastfarge og 

knappehullsting rundt åpningen. Til 1113-17 tvinnes det en snor i 

brunt garn som legges rundt kanten/åpningen og sys fast. Foran 

krysses snoren (se bilde).  

 

 

 

 



Viking Naturgarn 
Tovede tøfler               1113-18      
Størrelse:                     30-33                         35-37 

GARNALTERNATIV: Viking Naturgarn (100% ull), Viking 

Alpaca Superfine (100% alpakka), nøster a 50 gr. 

 

cerise nr 662                               2   3nøster 

 

Veiledende pinner og tilbehør: settp  nr 9 + 2 pynteknapper 

 

Strikkefasthet før toving : 10 m glattstrikk i bredden på p nr 9 

måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis 

resultatet skal bli vellykket. 

 

Tøfler 

Legg opp 28-32 masker på p nr 9.  

Strikk ca 20-23 cm frem og tilbake i rillestrikk (alle pinner 

strikkes rett) 

Fell for tå slik: 

Strikk 2rett, 2 rett sammen ut neste pinne. 

Strikk neste pinne rett. 

Strikk 1 rett, 2 rett sammen ut neste pinne. 

Strikk neste pinne rett. 

Strikk 2 rett sammen pinnen ut. 

Strikk neste pinne rett.  

Klipp av tråden og trekk den gjennom de resterende masker. 

Stram og fest tråden godt på vrangen.  

Sy sammen hælen midt bak og midt oppå foten. Fest alle løse 

tråder pent på vrangen.  

 

Strikk en tøffel til på samme måte. 

 

Tov arb som forklart på første side. 

For at tøffelen skal passe best mulig på foten tas den på mens den 

ennå er fuktig formes da til riktig størrelse.  

 

Sy til en pynteknapp midt oppå hver tøffel. 

___________________________________________________ 

Viking Naturgarn 
Tovede kattetøfler                       1113-19 
Størrelser   2     4/6               8/10 år 

Ferdig fotlengde ca 13    15               18 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Naturgarn ( 100 % ull), 

Viking AlpacaSuperfine ( 100% alpakka), nøster à 50g. 

 

Svart nr 603 ca       3      3  4 næster  

Restegarn  til brodering: 

Mørk grønn til øyne 

Mørk grå til værhår og øyne 

Lys rosa til snute 

 

Veiledende pinner og tilbehør: parp  og  strømpep nr 7. 

 

Strikkefasthet: ( før toving)  12 m glattstrikk i bredden på p nr 7 

måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis 

resultatet skal bli vellykket. 

 

Hekleforklaring: 

Lm= luftmaske, kjm= kjedemaske, fm= fastmaske 

 

KATTETØFLER  

Legg opp 24-28-32m i svart  på parp nr  7. Strikk 1 p vr  tilbake. 

Fortsett frem og tilbake i glattstrikk til arb måler ca 12-15-17 cm. 

Ta arb over på strømpep og  fortsett rundt med glattstrikk til arb 

måler ca 19-23-27 cm fra oppleggskant ( omg starter midt oppå 

tøffelen). Fell til tå slik: strikk 2 r, 2 rett sammen, gjenta omg 

rundt- Strikk 2 omg uten felling. Strikk 1 r, 2 rett sammen, gjenta 

ut omg. Strikk 2 omg uten felling. Strikk 2 rett sammen, gjenta ut 

omg = 6-7-8 m. Klipp av tråden og trekk den gjennom resterende 

m. Stram tråden godt og fest den på vrangen. 

Sy sammen fra vrangen bak på hælen. 

Strikk den andre tøffelen lik. 

 

Hale  
Plukk  eller strikk opp 4 m i  svart på p nr 7 øverst i kanten på 

hælen. 

Strikk en rund hale slik: 

Strikk 4 r * skyv de 4 m til den andre enden av pinnen, før garnet 

bak og frem til den 1. masken, stram garnet lett til, strikk 4 r* 

Gjenta fra * til* til halen måler 15-18-21 cm 

Strikk 2 rett  sammen 3 ganger.  Klipp av tråden og trekk den 

igjennom den siste m. 

Strikk en lik hale på den andre tøffelen. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

Tov arb som forklart på første side. 

 

Ører  

Legg opp 8-10-10 m i svart på p nr 7. Strikk 1 p vrang . Fortsett 

med glattstrikk frem og tilbake, men fell samtidig slik: 

1.p: 1 kantmaske , 2 rett sammen, r ut p 

2 p: 1 kantmaske, 2 vrang sammen, vr ut p 

2 p uten felling 

Gjenta disse 4 p til det er 2 m igjen på p. Løft den ene masken 

over den andre. Klipp av tråden og trekk den  gjennom m. Fest 

den pent langs kanten på øret. 

Strikk 3 like ører til. 

Ørene kan toves  for hånd , ved å gni og kna arb godt med 

grønnsåpe og varmt vann. Skyld godt tilslutt. 

Sy  fast et øre på hver side fremme ved åpningen på tøffelen, med 

den vrange siden av øret vendt mot tåa. 

Broder på to øyne i mørk grå  på den øverste tredjedelen av 

tøffelen mot risten, som to små sirkler med en loddrett grønn 

strek i midten. Broder på en liten trekantet snute i rosa  på tuppen 

av tåa. 

Fest 3 mørk grå løse tråder som værhår på hver side av snuten ( 

eller broder de på). 

 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 

Tovede tøfler                            1113-20 
Størrelse: 18/19 - 20/21 - 22/23 - 24/25 - 26/27 - 28/29 - 30/31 - 

32/33 - 34/35 - 36/37 - 38/39  

Fotlengde ca: 12   -    13   -    14   -    16   -    17   -    18   -    20    

-    21   -    22   -    24   -    25 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Naturgarn (100% ull), Viking 

Alpaca Superfine (100% alpakka), nøster à 50 gram. 

 

Garnmengde:  
Grått nr 615 2    -    2    -    2    -    2   -    2   -    3   -    3   -    

3   -    3   -    3   -    4   -    4   -    4 nøster. 

+ en rest av lys grå til ører og en rest sort til snuten,  

1 - 2 meter kaninskinn snor til å trekke gjennom kanten ETTER 

tovingen, samt en anorakk/skosnor til å trekke gjennom kant 

hullene FØR tovingen, slik at hullene ikke lukker seg. 

 

Veiledende pinner og tilbehør: Strømpep nr 8, heklenål nr 8. 

 

Strikkefasthet før toving: 12 m glattstrikk i bredden på pinne nr 

8 måler 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet 



skal bli vellykket. 

 

TØFLER 

Legg opp 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 m. 

Strik 1 pinne vrangt tilbake. 

Fortsett i glattstrikk, samtidig som det strikkes 2 m sammen – 1 

kast i begynnelsen av hver p til det er strikket i alt 14 - 15 - 16 - 

18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 pinner. Fortsett rundt i 

glattstrikk på strømpepinnene. Omgangene begynner og slutter 

midt oppå foten. Strikk 7 - 7 - 8 - 9 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 

omganger. 

På neste omgang settes det masker av til ører slik: 

Strik 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 4 masker, sett de neste 2 

maskene på en sikkerhetsnål/hjelpep, legg opp 2 nye masker på 

vrangsiden, strikk de neste 12 - 14 - 14 - 16 - 18 - 20 - 20 - 22 - 

24 - 26 - 26 maskene i glattstrikk, sett de neste 2 maskene over på 

en hjelpep og legg opp 2 nye masker bak disse som før. 

Strikk de siste 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 4 masker rett. 

Strikk 1 omgang rett og reguler samtidig maskeantallet til: 16 - 

20 - 20 - 24 - 24 - 28 - 28 - 32 - 32 - 36 - 36 masker. 

Felling til ”snuten”: 

Strik * 2 rett, 2 rett sammen * gjenta fra * - * omgangen rundt. 

Strikk 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 3 omganger uten felling. 

Strikk * 1 rett, 2 rett sammen * gjenta fra * - * omgangen rundt. 

Strikk 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 omganger uten 

fellinger. 

Det er nå 8 - 10 - 10 - 12 - 12 - 14 - 14 - 16 - 16 - 18 - 18 masker 

igjen på pinnen. 

Strikk 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 omgang uten fellinger. 

På de 3 minste størrelsene klippes garnet av og trekkes 

gjennom de resterende maskene. 

På de øvrige størrelser strikkes 2 rett sammen omgangen rundt på 

neste omgang. Deretter klippes tråden av og trekkes gjennom de 

resterende maskene. Sy sammen midt bak til hæl. 

Ører: 

Strikkes med lys grå naturgarn. 

Sett de 2 maskene fra den ene nålen over på pinnen.  

Strik 2 rett med lys grå i hver maske = 4 masker på pinnen. 

Strikk 1 pinne vrangt og 1 pinne rett. 

Strikk 1 vrang, 2 vrangt sammen, 1 vrang. 

Strikk 1 pinne rett. Fell av.  

Strikk det andre øret på samme måte. 

Hale: 

Strikkes med lys grått Naturgarn. 

Strikk 4 masker opp midt bak et par cm nede på vrangsiden. 

Strikk en ”rund” hale slik: 

Strikk 4 rett, * skyv de 4 maskene til den andre enden av pinnen, 

før garnet bak og frem til første maske - stram garnet lett til -, 

strikk 4 rett * 

Gjenta fra * - * til halen måler 15 - 17 cm. 

Fortsett på samme måte, men med fellinger slik: 

Strikk på neste pinne 1 rett, 2 rett sammen 1 rett, strikk 2 rett, 

strikk 2 rett sammen og trekk garnet gjennom den siste masken 

og fest tråden. 

Snute: 

Med sort Naturgarn, sys en snute og følehår, f. eks. med en 

fransk knute og stikkesting - se foto. 

Trekk bånd gjennom hullene i kanten på begge tøfler og bind 

godt sammen. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

Tov tøflene som forklart på første side. 

Ta dem på mens de enda er våte, og form dem til foten. 

Når tøflene er helt tørre, fjernes båndet i hullraden, og 

kaninskinnsnoren trekkes gjennom hullene. 

La begynnelsen og slutten overlappe hverandre. 

 

 

Viking Naturgarn 
Tovede musetøfler                      1113-21 
Størrelser   2     4/6               8/10 år 

Ferdig fotlengde ca 13    15               18 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Naturgarn ( 100 % ull), 

Viking AlpacaSuperfine ( 100% alpakka), nøster à 50g. 

Lys grå nr 613 ca       2      3                          4 nøster 

Rester av hvit til deler av ørene 

  

Rester  av garn til brodering: 

Mus: 

Svart til øyne og snute 

Mørk grå til værhår 

Lysrosa til midtparti i ørene 

 

Veiledende pinner og tilbehør: parp og  strømpep nr 7 , 

heklenål nr 5 (til ører) 

 

Strikkefasthet: ( før toving)  12 m glattstrikk i bredden på p nr 7 

måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis 

resultatet skal bli vellykket. 

 

Hekleforklaring: 

Lm= luftmaske, kjm= kjedemaske, fm= fastmaske 

 

MUSETØFLER  

Legg opp 24-28-32m i lys grå på parp nr 7. 

Strikk 1 p vrangt  tilbake. Fortsett frem og tilbake i glattstrikk til 

arb måler ca 12-15-17 cm. Ta arb over på strømpep og  fortsett 

rundt med glattstrikk til arb måler ca 19-23-27 cm fra 

oppleggskant ( omg starter midt oppå tøffelen). Fell av til tå slik: 

strikk 2 r, 2 rett sammen, gjenta omg rundt- Strikk 2 omg uten 

felling. Strikk 1 r, 2 rett sammen, gjenta ut omg. Strikk 2 omg 

uten felling. Strikk 2 rett sammen, gjenta ut omg = 6-7-8 m. 

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

godt og fest den på vrangen. 

Sy sammen fra vrangen bak på hælen. 

Strikk den andre tøffelen lik. 

 

Hale  
Plukk  eller strikk opp 4 m i lys grå på p nr 7 øverst i kanten på 

hælen. 

Strikk en rund hale slik: 

Strikk 4 r * skyv de 4 m til den andre enden av pinnen, før garnet 

bak og frem til den 1. masken, stram garnet lett til, strikk 4 r* 

Gjenta fra * til* til halen måler 15-18-21 cm 

Strikk 2 rett  sammen 3 ganger.  Klipp av tråden og trekk den 

igjennom den siste m. 

Strikk en lik hale på den andre tøffelen. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

Tov arb som forklart på første side. 

 

Ører  

Hekle 4 ører med heklenål nr 5 slik: 

Start med hvitt og lag 1 fingerløkke og fest tråden med 1 kjm 

Hekle 4-5-6 fastmasker i løkken. Dra i tråenden og stram løkken. 

Fest med 1 kjm. 

Bytt til lys grå, hekle 1 lm, Hekle  2 fm i hver maske omg rundt, 

avslutt med 1 kjm, gjenta omg 1 gang til. 

Klipp av tråden og trekk den igjennom løkken. Fest tråden  

(ørene skal ikke toves). 

Sy fast ett øre på hver side av åpningen,  med den rette siden mot 

tåa 

 

Broder to små runde øyne i svart i den øverste tredjedelen av 



tøffelen mot risten. Brodèr en rund  svart snute på tuppen av tåa. 

Fest 3 mørk grå løse tråder som værhår på hver side av snuten  ( 

eller broder de på). Brodèr et lite felt med rosa midt i ørene. 

___________________________________________ 

Viking Naturgarn 
Tovede tøfler                              1113-22 
Størrelser:                              29/31        32/35      36/38      39/41 

GARNALTERNATIV: Viking Naturgarn (100% ull), Viking 

Alpaca Superfine (100% alpakka),  nøster à 50 g. 

 

multifarge nr 649                                                                1 nøster 

rosa nr 664                                                                          1 nøster 

 

Pinner og tilbehør: parp nr 10. 

 

Strikkefasthet før toving: 10 m glattstrikk i bredden på p nr. 10  

måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis 

resultatet skal bli vellykket. 

Strikkefasthet etter toving: ca 14 m glattstrikk i bredden måler 

ca 10 cm.  

 

TOVEDE TØFLER 

Legg opp 4-4-5-5 m med multifarge på p nr 10. Strikk totalt 6-6-

8-8 p rillestikk (rett på alle p) frem og tilbake, men etter 2-2-3-3 

p felles det 2-2-3-3 m i midten til knappehull (disse legges opp 

igjen på neste p).  

Fortsett videre i rillestrikk, men øk nå 1 m i begynnelsen av hver 

p til det er 14-16-18-20 m. På neste p økes det 1 m i hver m til i 

alt 28-32-36-40 m. Skift til rosa. Strikk videre 11-13-15-16 cm 

rillestrikk (målt fra fargeskifte). Strikk 1 p rett med multifarge. 

På neste p strikkes 2 og 2 m sammen til det er 14-16-18-20 m. 

Fortsett videre ved å felle 1 m i begynnelsen av hver p til det står 

igjen 4-4-5-5 m. Strikk 6-6-8-8 p rillestrikk uten felling. Fell av. 

Brett arbeidet og sy sammen i sidene (=foran og bak). Bak syes 

det sammen opp til fargeskifte, og foran syes det sammen til ca 2-

2-3-4 cm over fargeskifte. Pass da på at knapphullet er på utsiden 

av foten. Strikk 1 tøffel til på samme måte. Fest alle løse tråder 

pent på vrangen. 

Etter toving, og mens tøflene enda er våte, kan det være lurt å ta 

dem på foten og presse dem i fasong. Når tøffelen er ferdig tovet 

og tørket dras den ene remsen gjennom knapphullet i motsatt 

side, det dannes da en ”sløyfe” midt oppå foten (se bilde). 

 

Tov arb som forklart på første side. 

 

___________________________________________________ 

Viking Naturgarn 
Tovet sitteunderlag med heklede 

blomster                                     1113-23 
Størrelse ca           50 x 40 cm ferdig tovet 

GARNALTERNATIV: Viking Naturgarn (100% ull),Viking 

Alpaca Superfine ( 100% alpakka), nøster à  50g. 

 

Sitteunderlag: 

hvit nr 602                   8 nøster 

 

Blomster ( Viking Babyull) 

Lyng nr 368 ( event rester)   1 nøste 

Lilla nr 370 ( event rester)   1 nøste 

Mørk lilla nr 371 ( event rester)   1 nøste 

Hvit nr 300 (event rester)   1 nøste 

 

Veiledende pinner og tilbehør: Rundp nr 7, heklenål nr 3  

 

Strikkefasthet før toving : 12m glattstrikk i bredden på p nr 7 

måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis 

resultatet skal bli vellykket. 

 

Hekleforklaring:  

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

dbst= dobbelstav  

 

HEKLEBLOMST 

Farge A= lyng 

 Farge B= lilla 

 Farge C= mørk lilla 

 Farge D= hvit 

 

SITTEUNDERLAG 

Legg opp 85 m i bleket hvit på p nr 7. Strikk rett frem og tilbake ( 

= riller ) til arb måler ca 57 cm. Fell av. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

Tov arb i maskinen, ( se tips til toving). 

Legg arb flatt til tørk. 

Sy en kant i mørk lilla med dobbelt garn og knapphullsting rundt  

hele arbeidet. 

Sy fast de 3 heklede blomstene i en gruppe nederst i høyre hjørne 

på sitteunderlaget. 

 

Tiips til toving står  forklart på første side. 

 

BLOMSTER 

Beg med å hekle kjernen : Blomst 1:  farge C , blomst 2: farge C, 

blomst 3: farge B, og heklenål nr 3: 

Kjernen: 

1.omg:  Start med 1 fingerløkke, og  fest  tråden med 1 kjm, 

hekle 3 lm, 9 st, i ringen.  Dra  i trådenden og stram løkken. 

Avslutt omg med 1 kjm i farge B, A, C i 3.lm = 10 m. Fortsett 

med farge B, A, C  

2. omg: 3 lm, 1 st i m under, 2 st i hver av de neste  9st, hekle 1 

kjm med farge D (alle blomster)  i 3.lm= 20 m.  

Fortsett med farge D ( alle blomster).og hekle kronblader. 

Kronblader: 

3. omg: Hopp over 2 st, [ 9 dbst i neste st, hopp over 2 m, 1 kjm i 

neste m ] , gjenta fra [ til] 4 ganger, = 5 kronblad.  

Fortsett med farge B, A, C  

4 omg: Fest farge B, A, C i 1. m på et kronblad med 1 kjm, 1 lm, 

[ [ 1 fm i neste m, 1 lm ]  gjenta 8 ganger, 1 fm i kjm] gjenta  Fra 

[ til] 4 ganger. Klipp av tråden  og trekk den gjennom løkken.  

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 
Heklet sitteunderlag                    1113-24 
Størrelse fra spiss til spiss i diameter etter toving: ca  50 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Naturgarn (100 % ull), Viking 

Alpaca Superfine (100% alpakka), nøster à 50 g. 

 

Cerise nr 662     4 nøster 

 

Veiledende pinner og tilbehør: Heklenål nr 9 

 

Heklefasthet: 9 staver i bredden på nål nr. 9 måler ca 10 cm. 

Husk at heklefastheten må holdes hvis resultatet skal bli 

vellykket. 

 

Hekleforkortelser: 

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

 



2 st sammen: Hekle 1 st, men utelat siste gjennom trekk slik at 

du har 2 løkker på nålen. Hekle 1 st til og dra tråden gjennom alle 

løkkene på nålen på siste gjennomtrekk. 

 

 

Legg opp 4 lm med cerise og ta sammen til en ring med 1 kjm. 

(1. st i omg hekles hele tiden som 2 lm og slutt alle omg med 1 

kjm. i 2. st). 

1. omg: Hekle 8 st rundt i ringen (1. st = 1 lm). 

2. omg: Hekle 2 st i hver st omg rundt = 16 st. 

3. omg: *Hekle 1 st, 2 st i neste st* gjenta omg rundt = 24 st 

4. omg: *Hekle 2 st, 2 st i neste st* gjenta omg rundt = 32 st 

5. omg: *Hekle 3 st, 2 st i neste st* gjenta omg rundt = 40 st 

6. omg: *Hekle 4 st, 2 st i neste st* gjenta omg rundt = 48 st 

7. omg: *Hekle 5 st, 2 st i neste st* gjenta omg rundt = 56 st 

8-10. omg: Hekle videre på samme måte, med 1 st mer mellom 

hver økning for hver omg til det er 80 st i omg. 

1.spiss:  Hekle 2 lm, 9 st. Snu arb og hekle 1 fm i 1. stav fra 

nålen,  2 lm, 7 st. Snu arb og fortsett frem og tilbake på samme 

måte, men med 2 st mindre for hver gang til det er 2 st igjen. (=2 

lm og 1 st). Klipp av garnet og trekk gjennom de resterende m. 

Fest godt. 

Fortsett i neste st etter spissen og hekle 7 spisser til, rundt hele 

arb. 

Klipp 7 stk. ca 30 cm lange tråder til hver spiss og lag frynser 

som træs gjennom spissene.  

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

Tov arb som forklart på første side. 

 

___________________________________________________ 

Viking Naturgarn 

Tovet veske                               1113-25 

Størrelse før toving: Høyde: 35 cm - Bunnens diameter: 24 cm 

Størrelse etter toving: Høyde: 25 cm - Bunnens diameter: 18 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Naturgarn (100% ull), Viking 

Alpaca Superfine (100% alpakka), nøster à 50 gram. 

 

Garnforbruk:  
multifarge nr 612                                                              3 nøster 

sort nr 603                                                                         2 nøster 

lys grått nr 613                                                                  2 nøster 

+ 2 knapper til lokket og en rest garn i samme tykkelse, men i 

kontrastfarge, til det provisoriske opplegget. 

 

Veiledende pinner og tilbehør: 

Rundp 60 cm nr 8, strømpep nr 8, og heklenål 8 mm + en 

nålbindingsnål. 

 

Strikkefasthet før toving 12 m glattstrikk i bredden på pinne nr 

8 måler 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis 

resultatet skal bli vellykket. 

 

Generelt: 
Vesken er strikket fra øverste kant og ned, med vrangmasker til å 

angi spiralen. 

Bunden er strikket rundt med fellinger og slutter i midten. 

De 4 trekantene som danner ”lokket” er strikket fra øverste kant 

og opp, hanken hekles med en dobbelt luftmaskerekke til slutt. 

 

Legg opp 72 masker multifarge på p nr 8. 

Samle arbeidet til en ring og strikk 6 omganger glattstrikk. 

Skift til lys grått og strikk en omgang rett. Fortsett med lys grått 

og glattstrikk, unntatt 7 masker på hver omgang, som strikkes 

vrangt og danner spiralen. Disse strikkes slik: 

På første omgang strikkes de første 7 maskene vrangt. 

På andre omgang strikkes maskene 8 til og med 14 vrangt. 

På tredje omgang strikkes maskene 15 til og med 21 vrangt. 

Forsett på denne måte til det er 20 ”små” vrangmaskestriper. 

Det fortsettes på samme måte, men nå strikkes kun 5 masker 

vrangt på hver omgang. 

Dette gjøres 5 ganger i alt. 

Skift gradvis til sort på følgende måte: 

Med lys grått strikkes det 24 masker vrangt, i forlengelse av de 

siste 5 vrangmaskene.  

Fortsett i glattstrikk til der disse 24 vrangmasker begynner. Klipp 

av tråden. Strikk 24 rett med sort, klipp av tråden. Strikk 24 

vrangt og 24 rett med lys grått, klipp av tråden. Strikk 48 rett med 

sort. Klipp av tråden. Strikk 24 vrangt med lys grått. Klipp av 

tråden og strikk en hel omgang (72 masker) rett med sort. 

Fortsett med sort og glattstrikk, unntatt 4 masker på hver omgang 

som strikkes vrangt etter samme prinsipp som tidligere. Etter 18 

omganger med sort, skiftes det til multifarget og det strikkes 6 

omgange glattstrikk. 

Skift til sort og strikk bunnens kant slik: 

1 omgang rett, hvor maskeantallet samtidig reguleres til 84 

masker. 

2 omgange rett, 1 omgang vrangt og 1 omgang rett. 

Skift til multifarget og strikk hver maske på pinnen, sammen med 

en maske, som samles opp ca. 4 omganger under (dette danner en 

folde i strikket). 

Strikk videre 1 omgang rett, hvor maskeantallet reguleres til 72 

masker. 

Skift til sort og strikk selve bunden i glattstrikk og fell 8 masker 

jevnt fordelt på omgangen, på hver 2. omgang. 

Skift til strømpepinner når maskene ikke lenger kan nå rundt på 

rundpinnen. 

Når det er 8 masker igjen klippes garnet av og tråden trekkes 

gjennom maskene. 

Stram tråden godt og fest tråden på vrangen. 

 

Toppens trekanter (lokket): 

plukk eller strikk opp 72 m rundt opplegget  

1. trekant strikkes med sort over de første 18 maskene. 

Strikk glattstrikk og fell 1 maske innenfor kantmasken i 

begynnelsen av alle pinner. Når det er 4 masker igjen, 

strikkes de 2 midterste masker sammen og på neste 

pinne strikkes alle 3 maskene sammen. Klipp av tråden 

og trekk det gjennom den siste masken. 

2. trekant strikkes på nøyaktig samme måte som 1. trekant, 

men med multifarget garn, og over de neste 18 masker 

på rundpinnen. 

3. trekant strikkes med sort på samme måte som 1. trekant 

over de neste 18 masker på rundpinnen, men når der er 1 

maske igjen, hekles en snor: Sett masken på heklenålen 

og hekle 10 luftmasker, samt en kjedemaske i toppen av 

trekanten. Klipp av garnet og trekk det gjennom den 

siste masken. 

4. trekant strikkes på nøyaktig samme måte som 3. trekant 

med snor, men med sort, og over de siste 18 masker. 

 

De 4 hankene: 

Begynn i mellomrommet mellom to trekanter. 

Fest det multifargede garn med en kjedemaske og hekle en 

fastmaske. Fortsett med å hekle en dobbel luftmaskerekke: 

Hekle 2 luftmasker. 

Stikk heklenålen inn i den første luftmasken, lag et kast om nålen 

og trekk det gjennom luftmasken = 2 masker på nålen. 

* Lag et kast om nålen og trekk det gjennom begge maskene. 

Stikk heklenålen inn i den øverste lenken av masken til venstre, 

lag et kast om nålen og trekk det gjennom = 2 masker på nålen. * 

Gjenta fra * - *. 

Når det er ca. 65 ”buer” på rekken, hekles 2 fastmasker i det 



neste mellomrom. Hekle igjen en dobbel luftmaskerekke lik den 

første og hekle igjen 2 fastmasker i det neste mellomrom. 

Den 3. og 4. hank hekles på samme måte, men den 4. hanken 

avsluttes med en fastmaske og en kjedemaske i det første 

mellomrom, hvor den første hank begynte. 

Klipp av tråden og fest disse pent på vrangen. 

Sy nålebinding med multifarget garn i hele vrangmaskespiralen.  

 
Tov arb som forklart på første side. 

Form vesken i fasong mens den ennå er våt og legg evt. et 

sammenfoldet håndkle inni mens den tørker. 

__________________________________________________ 

Viking Naturgarn 
Tovet veske                              1113-26 
 

Størrelse før toving: Høyde side: 24 cm - Bredde: 32 cm 

Størrelse etter toving: Høyde side: 19 cm - Bredde: 24 cm 

GARNATLERNATIV: Viking Naturgarn (100% ull), Viking 

Alpaca Superfine (100% Alpakka), nøster à 50 gr. 

 

Garnforbruk:  
naturhvitt nr 602 ca:                                                         3 nøster 

beige nr 607 ca:                                                                3 nøster 

+ 2 meter brun skinnsnor, 2 clips til skinnsnoren, 2 hankholdere, 

2 karabinhager og en amerikansk veskelås  

 

Veiledende pinner og tilbehør: 

60 cm rundpinne nr. 8, heklenål nr. 8 

 

Strikkefasthet før toving 12 m glattstrikk i bredden på pinne nr 

8 måler 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis 

resultatet skal bli vellykket. 

 

Generelt: 
Selve vesken er strikket som en avlang firkant på skrå, ved hjelp 

av økninger og fellinger. 

Kantmasker på alle pinner, (med unntagelse av den aller første 

pinnen), strikkes som følger: 

Første maske tas vrangt løs av (med garnet foran arbeidet), siste 

maske strikkes rett. 

Endestykkene strikkes ut fra bunnen og sammen med sidene i en 

arbeidsgang. 

Til slutt strikkes klappen ut fra siden ”D”, her strikkes alle 

kantmasker rett. 

 

1:  Legg opp 3 masker med naturhvitt på vanlig måte, og strikk 1 

pinne rett. 

Fortsett i glattstrikk og øk samtidig 1 maske innenfor 

kantmasken, i begynnelsen av hver pinne. 

Når der er 48 masker på pinnen, strikkes 2 pinner rett med beige 

(1. pinne strikkes fra rettsiden). 

Deretter strikkes 2 pinner glattstrikk med hvit = 52 masker. 

 

2 og 3:  Nå fortsettes det i stripemønster, mens maskeantallet 

holdes konstant ved å felle 1 m innenfor kantmasken i 

begynnelsen av alle pinner fra rettsiden og 1 maske økes 

innenfor kantmasken i begynnelsen av alle pinner fra 

vrangsiden. 

Første pinne ved fargeskifte er alltid 1. p fra retten. 

Stripemønster: 

28 pinner glattstrikk med beige. 

2 pinner rett med hvitt. 

2 pinner glattstrikk med beige. 

24 pinner glattstrikk med hvitt. 

2 pinner rett med beige. 

2 pinner glattstrikk med hvitt. 

4:  Fortsett i glattstrikk med beige. 

Samtidig felles 1 maske innenfor kantmasken i begynnelsen av 

ALLE pinner. 

Når det er 3 masker igjen, strikkes disse slik: 1 løs av, 2 rett 

sammen, trekk den løse over. 

Klipp av tråden og trekk den gjennom den resterende m. 

 

Endestykkene – samt disses sammenstrikking med vesken - 

”A”. 

 

Strikk opp 51 m med beige fra rettsiden, midt på stykket, langs 

siden - ”A”. 

Fortsett som følger: 

Strikk 35 vrangt, snu 

Strikk 19 rett, snu 

Strikk 18 vrangt, 2 vrangt sammen, snu 

Strikk 18 rett, 2 rett sammen, snu 

Strikk 17 vrangt, 3 vrangt sammen, snu 

Strikk 16 rett, 3 rett sammen, snu 

Strikk 16 vrangt, 2 vrangt sammen, snu 

Strikk 16 rett, 2 rett sammen, snu 

Strikk 15 vrangt, 3 vrangt sammen, snu 

Strikk 14 rett, 3 rett sammen, snu 

Strikk 14 vrangt, 2 vrangt sammen, snu 

Strikk 14 rett, 2 rett sammen, snu 

Strikk 13 vrangt, 3 vrangt sammen, snu 

Strikk 12 rett, 3 rett sammen, snu 

Strikk 12 vrangt, 2 vrangt sammen, snu 

Strikk 12 rett, 2 rett sammen, snu 

Strikk 11 vrangt, 3 vrangt sammen, snu 

Strikk 10 rett, 3 rett sammen, snu 

Strikk 10 vrangt, 2 vrangt sammen, snu 

Strikk 10 rett, 2 rett sammen, snu 

Strikk 9 vrangt, 3 vrangt sammen, snu 

Strikk 8 rett, 3 rett sammen, snu 

Strikk 8 vrangt, 2 vrangt sammen, snu 

Strikk 8 rett, 2 rett sammen, snu 

Strikk 7 vrangt, 3 vrangt sammen, snu 

Strikk 6 rett, 3 rett sammen, snu 

Strikk 6 vrangt, 2 vrangt sammen, snu 

Strikk 6 rett, 2 rett sammen, snu 

Strikk 5 vrangt, 3 vrangt sammen, snu 

Strik 4 rett, 3 rett sammen, snu 

Strik 4 vrangt, 2 vrangt sammen, snu 

Strik 4 rett, 2 rett sammen, snu 

Strik 4 vrangt, 2 vrangt sammen, snu 

Fell av samtidig med at det strikkes 4 rett, 2 rett sammen. Klipp 

Bund

1

2

3

4

”A”5 6”B”

Klap

”D”

”C”

Skematisk tegning af 

tasken ”Skråplan”



av tråden og trekk den gjennom siste m. 

 

Endestykke ”B” 

Strikk opp 51 m med beige fra rettsiden, midt på stykket, langs 

siden ”B”. 

Strikk det andre endestykket og strikk det samtidig sammen med 

sidene, nøyaktig på samme måte, som det første endestykke, men 

klipp ikke av garnet til slutt. 

Sett i stedet den siste masken på heklenålen og hekle en rekke 

kjedemasker fra rettsiden langs siden ”C” - dette blir veskens 

forkant. Klipp av tråden og trekk den gjennom siste m. 

 

Veskens lokk strikkes slik: 

Plukk eller strikk opp ca. 27 masker med hvitt fra rettsiden langs 

siden ”D”. 

På første pinne fra vrangen strikkes 2 rett, videre vrangt til det er 

2 masker igjen på p, 2 rett – reguler samtidig maskeantallet til 40 

masker. 

Strik 9 pinner glattstrikk - unntagen de 3 første og 3 siste 

maskene, som strikkes rett på alle pinner = kantmasker. 

Fortsett på denne måten, men fell samtidig 2 masker i 

begynnelsen av hver pinne innenfor de 3 kantmaskene. 

Når det er 8 masker på pinnen, strikkes 6 pinner rett (rillestrikk). 

Fell av og fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

Hankfeste:  

Legg opp 8 m på vanlig måte med hvitt. 

Strikk 14 pinner glattstrikk - siste pinne er en vrangpinne - skift 

til beige og strikk 4 pinner glattstrikk. 

Trekk oppleggsenden gjennom karabinkrokens øye. Fra 

vrangsiden strikkes maskene på pinnen sammen med 

oppleggsmaskene samtidig som de felles av.  

 

Strikk det andre hankfeste likt. 

 

Med en trekkenål trekkes et stykke anorakksnor/skosnor eller 

kraftig bendel gjennom hankfestet på samme måte, som 

skinnsnoren skal trekkes gjennom etter tovingen. Dette gjøres på 

begge hankfester. 

Bind anorakksnoren/bendlet sammen, slik at de ikke glir ut under 

tovingen. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

Tov arb som forklart på første side. 

Rull evt. et par håndkler fast sammen og stapp dem i den våte 

vesken for å gi denne den riktige fasongen. 

 

Når vesken er helt tørr monteres hankholderne, og veskens lås 

sys på.  

 

Fjern anorakksnor/bendler og trekk begge skinnsnorene gjennom 

hankfestene og la dem slutte innvendig. Sett endene i clipsen og 

plasser denne inn i hankfeste. 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 
Tøfler                                          1113-27 
Størrelse one size dame 

Skostørrelse ca 39/40 

GARNALTERNATIV: Viking Naturgarn (100% ull), Viking 

Alpaca Superfine (100% alpakka), nøster à 50g. 

 

Sort nr 603 ca           3nøster 

Hvit nr 600 ca           1 nøste 

 

Veiledende pinner og tilbehør: settp  og strømpep nr 7 

32 stk sølv  perler ( Panduro). 

Strikkefasthet: ( før toving) 12 m glattstrikk i bredden på p nr 7 

måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis 

resultatet skal bli vellykket. 

 

 

TØFLER 

Legg opp 35 m i sort på settp nr 7. Strikk glattstrikk frem og 

tilbake til arb måler ca 20 cm. Sett arb over på strømpep og 

fortsett rundt til arb måler ca 37 cm fra oppleggskant. Fell av til 

tå slik: strikk  

3 r, 2 m rett sammen, gjenta ut omg. Strikk 1 omg uten felling. 

Strikk 2 r, 2 rett sammen, gjenta ut omg. Strikk 1 omg uten 

felling. Gjenta felling etter denne inndelingen men med 1 m 

mindre mellom hver felling til det gjenstår 7 m . Klipp av tråden 

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

den på vrangen. 

Sy sammen bak på  hælen fra vrangen. 

Plukk el strikk opp 56 m med sort   fra retten, langs kanten av 

arb. Strikk 1 omg rett. Strikk *1r sort, 3 r hvit*, gjenta fra * til * 

ut omg. Gjenta denne inndelingen 2 omg. Fortsett med hvit og 

glattstrikk  til kanten måler ca 7 cm. Strikk 3 omg vr. Fell av med 

vrange m. 

Strikk den andre tøffelen lik. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

Tov begge tøflene i maskinen som forklart på første side. 

Sy fast en perle mellom hver sorte  stolpe langs kanten på 

tøffelen. 

Broder en pyntekant langs kanten  av skaftet i sort, med store 

knapphullsting  lik avstanden mellom de strikkede svarte 

stolpene. 

 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 
Tøfler                                          1113-28 
Størrelser one size dame 

Skostørrelse ca  37/39 

GARNALTERNATIV: Viking Naturgarn ( 100% ull), Viking 

alpaca Superfine (100% alpakka), nøster à 50 g 

 

Grå nr 615 ca          3 nøster 

hvit  nr 600 ca               1  nøste 

 

Veiledende pinner og tilbehør: liten rundp  og  strømpep nr 7 

 

Strikkefasthet: ( før toving)  12 m glattstrikk i bredden på p nr 7 

måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis 

resultatet skal bli vellykket. 

 

TØFLER 

Legg opp 34 m  med grå på p nr 7. Strikk glattstrikk frem og 

tilbake til arb måler ca 20 cm. Beg fra retten , strikk 34 m, legg 

opp 6 m = 40 m , og fortsett rundt med glattstrikk til arb måler ca 

33 cm fra oppleggskant. Fell av til tå slik: 2r, 2 rett sammen, 

gjenta ut omg.  2 omg uten felling.  1 r, 2 rett sammen, gjenta ut 

omg. 2 omg uten felling. 2 rett sammen omg ut. 1 omg uten 

felling. Klipp av tråden og dra den igjennom de resterende 10 m.  

Stram tråden godt og fest den på vrangen. 

Sy sammen bak ved hælen. 

Plukk el strikk opp 56 m med hvit  fra retten, langs kanten av arb. 

Strikk mønster  etter diagrammet. NB , det er viktig å ikke 

stramme trådene for mye bak på mønsteret pga  tovingen. Strikk 

2 omg vr med grått. Fell av med vrange m. 

Strikk den andre tøffelen lik. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

Tov arb som forklart på første side. 



MØNSTER

gjentas

beg her

₌ hvit

₌ grå  
__________________________________________________ 

Viking Naturgarn 

Tovede tøfler            1113-29 
Størrelse:                               Dame 

Skostørrelse:   35-37               38-40 

GARNALTERNATIV: Viking Naturgarn (100%ull), Viking 

Alpaca Superfine (100% alpakka), nøster a 50 gr. 

 

Lys lilla nr 667      3   4 nøster 

Mørk lilla nr 668      2    2 nøster 

 

Veiledende pinner og tilbehør: settp strømpep nr 9 

 

Strikkefasthet før toving : 10 m glattstrikk i bredden på p nr 9 

måler ca 10 cm. 

Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli 

vellykket: 

 

TØFLER 

Legg opp 30-32 m med lys lilla på settp  nr 9. 

Strikk rillestrikk (rett på alle pinner) fem og tilbake til arbeidet 

måler 23-26 cm  

Fell for tå slik: 

Strikk 3-2 rett, 2 masker rett sammen ut neste pinne. 

Strikk neste pinne rett. 

Strikk 2-1 rett, 2 masker rett sammen ut neste pinne. 

Strikk neste pinne rett. 

Strikk 2 og 2 masker rett sammen ut neste pinne. 

Klipp av tråden og trekk den gjennom de resterende masker. 

Stram og fest tråden godt på vrangen. Sy sammen hælen midt bak 

og  midt oppå  risten. 

Plukk eller strikk opp 30-32 masker rundt åpningen med mørk 

lilla og pinne nr 9. 

Strikk 15 riller rundt (1 rille = 1 omg rett, 1 omg vrangt). Avslutt 

med 1 pinne rett. 

Fell løst av og brett ned kanten. 

 

Strikk en tøffel til på samme måte. 

 

Tov arb som forklart på første side.  

Etter toving brettes den øverste kanten ned. For at tøffelen skal 

passe best mulig på foten tas den på mens den ennå er fuktig, og 

formes da til riktig størrelse. 

 

 

Viking Eco Ull 

Sitteunderlag                             1113-30 
Størrelse etter toving ca:              40 x 50 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Ull (100 % ull), hespler à 

100 g. 

 

Lys beige nr 107     1 hespel 

Mellom beige nr 108    1 hespel 

 

Veiledende pinner og tilbehør: rundp nr 6 

 

Strikkefasthet før toving: 14 m glattstrikk i bredden på p nr 6 

måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis 

resultatet skal bli vellykket. 

 

SITTEUNDERLAG 

Legg opp 55 m med lys beige på p nr 6 og strikk frem og tilbake i 

rillestrikk (alle p strikkes rett) til arb måler ca 33 cm. 

Beg på retten og strikk 1 p med mellom beige, plukk eller strikk 

opp ca 45 m langs siden, plukk eller strikk opp 55 m langs 

oppleggskanten og til slutt ca 45 m langs den andre siden (= ca 

200 m). Sett et merke i hvert hjørne og strikk videre rundt med 1 

omg rett, 1 omg vrang, men øk 1 m på hver side av hvert merke 

på hver 2. omg til garnet er brukt opp og fell av (avslutt med en 

hel omg før avfellingen og husk å la det være igjen ca 1-2 m til 

brodering av blomster). Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

Tov arb som forklart på første side. 

 

Sy på 3 store blomster, gjerne av ulik størrelse (se bilde), med 

millefleursting: 

 

Viking Naturgarn 
Sitteunderlag                              1113-31 
Størrelse etter toving ca                   50 x 40 cm  

GARNALTERNATIV: Viking Naturgarn ( 100% ull), Viking 

Alpaca Superfine (100% alpakka),  nøster à  50g. 

 

Sitteunderlag: 

Lys grå nr 613 ca          5 nøster 

Svart nr 603 ca          3 nøster 

 

Veiledende pinner og tilbehør: Rundp nr 7 

 

Strikkefasthet før toving: 12m glattstrikk i bredden på p nr 7 

måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis 

resultatet skal bli vellykket. 

 

SITTEUNDERLAG 

Legg opp 84 m i lys grå på p nr 7. Strikk 5 p frem og tilbake i 



rillestrikk ( alle p strikkes rett). Strikk 1 p rett .. Fortsett i 

glattstrikk med mønster etter diagrammet ( NB 1.p beg  på 

vrangen), men de 4 første og siste m på vrangen  strikkes alltid 

rett (= rillekant), og tvinn den sorte tråden ved overgangen til 

rillekant. Gjenta mønster etter diagrammet til arbeidet måler ca 

55 cm (slutt med et helt mønster). Fortsett med lys grå og strikk 5 

p rett  ( = 3 riller). Fell løst av. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

Tov arb som forklart på første side. 

Legg arb flatt til tørk. 

 

gjenta

gjenta

₌ lys grå

₌ svart  
 

 

__________________________________________________ 

Viking Eco Ull 
Heklet og tovet sitteunderlag    1113-32 
Størrelse etter toving:              ca 50 cm diameter 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Ull (100 % ull), hespler à 

100 g. 

 

Lys beige nr 107     1 hespel 

Naturhvit nr 102     1 hespel 

 

Veiledende pinner og tilbehør: heklenål  nr 7  

 

Heklefasthet: 10 st i bredden med heklenål nr 7 måler ca 10 cm. 

Husk at heklefasthetene må holdes hvis resultatet skal bli 

vellykket. 

 

 

 

 

SITTEUNDERLAG 

Alle omg beg med 2 lm (=1.st) og avsluttes med 1 kjm i 2.lm i 

beg av omg. 

Hekle 8 lm med hvitt og ta sammen til en ring med 1 kjm. 

1.omg (hvitt): hekle 1 st i hver lm omg rundt (=8 st). 

2.omg (lys beige): hekle 2 st i hver m omg rundt (=16 m) 

3.omg (hvitt): hekle 2 st i hver m omg rundt (=32 m) 

4. omg (lys beige): hekle *1 st, 2 st i neste m*, gjenta fra * til * 

omg rundt (=48 m) 

5. omg (hvitt): hekle *2 st, 2 st i neste m*, gjenta fra * til * omg 

rundt (=64 m) 

6. omg (lys beige): hekle 3 st, 2 st i neste m*, gjenta fra * til * 

omg rundt (=80 m) 

Hekle videre rundt på samme måte med vekselvis hvitt og lys 

beige, men med 1 m mer mellom hver økning for hver omg til alt 

garnet er brukt opp (avslutt med en hel omg). Fest alle løse tråder 

pent på vrangen. 

 

Tov arb som forklart på første side. 

___________________________________________________ 

Viking Naturgarn 

Tovet veske                              1113-33 

Størrelse før toving: Høyde side: 26 cm - Bredde: 26 cm 

Størrelse etter toving: Høyde side: 20 cm - Bredde: 20 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Naturgarn (100% ull), Viking 

Alpaca Superfine (100% alpakka), nøster à 50 gr. 

 

lys grått nr 613                                                                 1 nøste 

sort nr 603                                                                        1 nøste 

mørk grått nr 615                                                             2 nøster 

 

Veiledende pinnerog tilbehør: 

60 cm rundpinne nr. 8, hjelpepinne nr 8 og heklenål nr  8 

+ 1 stor spenne, 2 metallhekter, 2 karabinkroker og ca 90 cm 

kjede.  

 

Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på pinne nr 8 måler 10 

cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal 

bli vellykket. 

 

Generelt: 
Vesken består av 4 trekanter, som er strikket sammen med bunn 

og sider, slik at de danner en litt åpen ”musling”. Lokket er 

strikket på til slutt. 

Hektene sys på før tovingen, mens spenne, kjede og 

karabinkroker monteres etter tovingen. 

4 - grå1 - grå 2 - sort 3 - sort

”B
” ”A”

”C”
”D

”

”H” = forkant

”E
”

”F”
”G

”

Forsiden Bagsiden
 

 

VESKE 

 

Veskens sider: 

Legg opp på vanlig måte 34 masker med lys grått.  Strikk 1 rett, 

videre vrangt til siste maske, og til slutt 1 rett. 

Videre strikkes kantmasker hele tiden slik: 

Første maske tas vrangt løs av og siste maske strikkes rett. 

Alle fellinger foretas innenfor kantmasken. 

Fortsett i glattstrikk og fell samtidig 1 maske i begynnelsen av 

alle pinner. 

Når det er 4 masker igjen strikkes de 2 midterste maskene 

sammen = 3 masker. 

På neste pinne tas 1 maske løs av, de 2 neste strikkes sammen og 

den løse trekkes over. Klipp av tråden = trekant 1. 

Strikk opp 34 masker med sort i oppleggskanten fra rettsiden. 

Strikk den sorte trekanten på samme måte som den lys grå 

trekanten = trekant 2. 

Legg arbeidet til side og strikk veskens  andre side = trekant 3 og 

4. 

Her strikkes den sorte trekant 3 først og deretter den lys grå = 

trekant 4. 

Hekleforkortelser: 

Lm=luftmaske, kjm=kjedemaske, st=stav 



Veskens bunn og sider strikkes slik: 

Strikk opp med mørk grått fra rettsiden. 1 maske i hver av de 

bakerste maskelenkene på sidene ”A”, ”B” og ”C” på trekantene 

3 og 4 = ca 54 masker. 

Strikk 1 pinne vrangt fra vrangsiden og reguler samtidig 

maskeantallet til 81 masker. 

Fortsett i vrangbordstrikk slik: 

Rettsiden: Rett 

Vrangsiden: 1 rett, * 1 rett, 1 vrang * gjenta fra * - * og slutt med 

2 rett. 

Gjenta disse 2 pinnene til det er strikket i alt 9 pinner - slutt med 

en pinne fra rettsiden. 

Sett maskene på en hjelpepinne og legg arbeidet til side. 

 

Strikk bunn og sider på trekant 1 og 2 på samme måte. Her 

strikkes maskene opp langs sidene ”E”, ”F” og ”G”. 

Sammenstrikning av bunn og sider: 

Strikk fra vrangsiden maskene fra de 2 stykkene sammen 2 og 2 

og fell dem samtidig av. 

Lokket: 

Strikk opp ca. 22 masker med mørk grått fra vrangsiden langs 

siden ”D”. 

Strikk 1 pinne vrangt og reguler samtidig maskeantallet til 29 

masker. 

Fortsett i vrangbordstrikk som forklart tidligere. 

Når det er strikket i alt 12 pinner, felles 1 maske inn i 

begynnelsen av hver pinne fra rettsiden. 

Når det er 22 masker igjen, felles det 15 m av fra vrangsiden. 

Fortsett i glattstrikk over de siste 7 maskene. 

Samtidig felles 1 maske inn i begynnelsen av hver rette pinne og 

1 maske økes i slutten av hver rett pinne = Skrå stropp til spenne. 

Når stroppen måler ca. 8 cm, fortsettes det med fellinger, men det 

økes ikke i motsatt side. 

Når det er 3 masker igjen strikkes disse sammen. Klipp av tråden 

og fest alle løse tråder pent på vrangen. Sy hektene til innvendig, 

slik at de kan holde sidene ”samlet”. 

 

Tov arb som forklart på første side. 

Form vesken i fasong mens den ennå er våt og legg evt. et 

sammenfoldet håndklede inni mens den tørker. 

Når vesken er tørr, settes karabinkrokene, som festes  i hver 

ende av kjedet i hektenes ringer.  

___________________________________________________ 

Viking Sportsgarn 

Tovet veske                               1113-34 

Bredde:      ca 33cm 

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Sport (40% ull, 30% 

alpakka, 30% nylon), Viking Sportsgarn (100% ull), nøster à 

50 gr. 

 

grå nr 115     ca. 5 nøster 

koksgrå nr 117     ca. 5 nøster 

Veiledende pinner og tilbehør: rundp og strømpep nr 6. 

Strikkefasthet: Før toving: 14 m i bredden på p nr 6 mm måler 

ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet 

skal bli vellykket. 

VESKE 

Legg opp 136 m med grått på rundp nr 6. Strikk frem og tilbake 

68 p glattstrikk (= ca 35 cm). Fell så 1 m i hver side på hver p til 

det gjenstår 30 m. Fell videre kun i beg av hver p til det gjenstår 

16 m. Strikk videre 100 p glattstrikk (= ca 50 cm) og fell av. 

Strikk en til på samme måte, men i koksgrått (fig.1). 

Montering 

Legg stykkene med hankene oppå hverandre, med vrangsidene 

mot hverandre. Den brede siden fra hverandre (fig.2). Sy hankene 

sammen. 

Vend et av "veskestykkene" slik at vrangsidene kommer mot 

hverandre og brett arbeidet dobbelt. (fig 3) 

Brett hovedstykkene annenhver mot midten (blir da 4 deler oppå 

hverandre) Sy delene sammen i sidene, og bunnen. (fig 4). 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

Tov arb som forklart på første side. 

Fig.1 

 
Fig.2: Sy sammen hankene 

 

Fig.3: Brett på midten 

 

Fig.4 
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Viking Sportsgarn 
Tovede votter                             1113-35 
Størrelser:                       2/4            6/8           10/12 år      Dame 

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Sport (40% ull, 30% 

alpakka, 30% nylon), Viking Sportsgarn (100% ull), nøster à 

50 gr. 

 

lilla nr 167 ca                    2              2                3             3 nøster 

Til stripet vott går det 1 nøste i fargene: oransje nr 151, lilla nr 

167, mørk cerise nr 162 og mørk lilla nr 168. 

 

Veiledende pinner og tilbehør: strømpep 5 . 

Strikkefasthet før toving: 20 m glattstrikk i bredden på p nr 5  

måler ca 10 cm. 

Strikkefasthet etter toving: ca 26-27 m glattstrikk i bredden 

måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis 

resultatet skal bli vellykket. 

 

STRIPEMØNSTER 

* 4 omg oransje – 4 omg lys lilla – 4 omg mørk cerise – 4 omg  
mørk lilla *. Gjenta fra * til *.  

VOTTER 

Legg opp 38-42-48-52 m på strømpep nr 5 (det legges opp med 

oransje garn til stripet vott).  Strikk 4 omg i vrangbordstrikk med 

1 rett, 1 vrang. Strikk videre i glattstrikk (og evt striper som 

forklart ovenfor) til kanten måler 7-8-9-10 cm. Sett merke og ta 

alle videre mål herfra. Fortsett rundt i glattstrikk samtidig som 

det økes for kile til tommel i ene siden slik: Øk 1m ved å løfte 

opp tråden før neste m og strikk den vridd rett, strikk 2 m rett, 

løft opp tråden før neste m og strikk den vridd rett. Strikk 2 omg 

uten å øke. Gjenta økningen hver 3. omg med 2 m mer mellom 

hver økning til det er 8-8-10-10 m i kilen. Sett de økte m over på 

en hjelpetråd og legg opp 4-4-6-6 nye m bak disse. Strikk rundt 

over alle m (gjenta evt stripemønster) til votten måler ca 15-17-

19-21 cm fra merket. (Til stripet vott fortsettes det nå videre i 

oransje til fellingen er ferdig). Strikk 2 m rett, 2 m rett sammen 

omgangen rundt. Strikk 3 omg uten felling. Strikk 1 m rett, 2 m  

rett sammen omgangen rundt. Strikk 2 omg uten felling. Strikk 2 

og 2 m rett sammen omg rundt. Strikk 2 omg rett. Gjenta 

fellingen ved å strikke 2 og 2 m rett sammen omg rundt til det 

står igjen 5-6-7-7 m. Trekk tråden gjennom de resterende m og 

fest den godt på vrangen. 

Tommel: (til stripet vott strikkes tommelen i oransje garn). Ta m 

fra hjelpetråden og plukk opp 5-5-6-6 nye m bak tommelen + 1 m 

i hver side = 15-15-18-18 m. Strikk rundt i glattstrikk  6-7-8-8 

cm. Fell videre ved å strikke 2 og 2 m rett sammen til det står 

igjen 8-8-9-9 m i omg. Trekk tråden gjennom de resterende m og 

fest den godt på vrangen. 

Den andre votten strikkes likt men med tommel i motsatt side. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

Tov arb som forklart på første side. 

TIPS: For at tommelen ikke skal toves igjen kan det være lurt å 

feste en liten plastpose eller lignende inni tommelen før den 

vaskes. Fest evt med en liten sikkerhetsnål 

___________________________________________________ 

Viking Sportsgarn 

Tovede votter                             1113-36 
Størrelser:   Pike            Dame 

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Sport (40% ull, 30% 

alpakka, 30% nylon), Viking Sportsgarn (100% ull), nøster à 

50 gr. 

 

Rødt nr 150 ca   3        3 nøster 

 

Veiledende pinner og tilbehør: Strømpep nr 6. 

 

Strikkefasthet:  Før toving: 14 m glattstrikk i bredden på p nr 6 

måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis 

resultatet skal bli vellykket. 

 

VOTTER 

Legg opp 40-50m på p nr 6 (fordeles jevnt på 4 pinner som det 

henvises til ved økning og felling). Strikk rundt 15-18 omg 

glattstrikk. På de neste 2 omg felles 1 m pr p (= -4 m) og på de 

neste 2 omg økes 1 m pr p(= +4 m). Strikk 12-14 omg glattstrikk. 

På neste omg strikkes inn en merketråd i en annen farge garn de 8 

første/siste (venstre/høyre vott) til tommelen. Fortsett med rød 

igjen og strikk 34-36 omg glattstrikk. Start så fellingen ved å 

felle 1 m i beg av hver pinne, hver 2.omg 4 ganger. Fell så på 

hver omg til 4 masker gjenstår. Klipp av tråden og trekk den 

gjennom de resterende masker. 

Tommel 

Ta ut merketråden og plukk opp 8-9 masker over og under, samt 

1 m i hver side (=18-20 m). Strikk rundt 16-18 omg med 

glattstrikk. Fell så 1 m på hver omg til 4 m gjenstår. Klipp av 

tråden og trekk den gjennom de resterende masker. 

Strikk 1 vott til på samme måte, men med felling til tommel på 

motsatt side. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

Tov arb som forklart på første side. 
TIPS: For at tommelen ikke skal toves igjen kan det være lurt å 

feste en liten plastpose eller lignende inni tommelen før den 

vaskes. Fest evt med en liten sikkerhetsnål. 

Pynt på votten 

Legg opp 5 m på p nr 6 og strikk frem og tilbake slik: 

1.p: 1 r, 1 kast 

2.p: 1 r slipp ned kastet mellom rettmaskene. 

Gjenta disse to pinnene til arb måler ca 20 cm. Fell av og fest 

rundt håndleddet på votten etter toving. 

Strikk 1 pynt til og fest rundt håndleddet på den andre votten. 

____________________________________________________ 

Viking Sportsgarn 
Tovede tøfler                              1113-37 
Størrelser:                                                       35/38    -     39/41 

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Sport (40% ull, 30% 

alpakka, 30% nylon), Viking Sportsgarn (100% ull), nøster à 

50 gr. 

 

Naturhvitt nr 102  ca                                            4            4 nøster 

 

Veiledende pinner og tilbehør: Rette p nr 4. 

 

Strikkefasthet før toving: 21 m glattstrikk i bredden på p nr 4 

måler ca 10 cm.  

Strikkefasthet  etter toving: 25-26  m i bredden måler ca 10 cm. 

Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli 

vellykket. 

 

TØFLER 

Tøffelen strikkes i ett stykke med søm midt oppå foten og midt 

bak ved hælen. Start øverst på skaftet og legg løst opp 32-36 m 

(= halve skaftet) på p 4. Strikk videre i glattstrikk frem og tilbake 

til arb måler ca 18-20 cm. Legg opp m til foten i slutten av hver 

2.pinne slik: 5 m 2-3 ganger, 3 m 3 ganger og 1 m 4 ganger  = 

55-64 m på pinnen. Strikk til arb måler ca 35-37 cm. Strikk nå 1 

p rett fra vrangen  = 1 rille (denne rillen markerer midt under 

foten). Strikk til det er like mange cm på hver side av rillen midt 

under foten - fell nå motsatt av tidligere økning på hver 2. pinne 

slik: 1 m 4 ganger, 3 m 3 ganger, og 5 m 2-3 ganger = 32-36 m. 

Strikk ca 18-20 cm uten fellinger. Fell av. 



 

Montering: Brett tøffelen dobbelt med vrange mot vrange og sy 

sammen midt bak ved hælen. Sy på samme måte midt oppå foten 

men la det stå igjen ca 10 cm øverst på skaftet til splitt. Vend 

vrangsiden ut (= retten). Strikk 1 tøffel til på samme måte. 

Tov arb som forklart på første side. 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 
Heklet sitteunderlag                    1113-38 
Størrelse ca           40 x 35 cm ferdig tovet 

GARNALTERNATIV: Viking Naturgarn ( 100% ull), Viking 

Alpaca Superfine (100% alpakka),  nøster à  50g. 

 

Multifarge blå nr 670  ca                                 2 nøster 

Lyng nr. 663 ca                                                                   1 nøste   

Rosa nr. 664 ca                                                                    1 nøste 

 

Veiledende pinner og tilbehør: heklenål nr 9 

 

Heklefasthet: 9 staver i bredden på nål nr  9 måler ca 10 cm. 

Husk at heklefastheten må holdes hvis resultatet skal bli 

vellykket. 

 

Hekleforkortelser: 

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

 

 

Legg opp 4 lm med multifarge og ta sammen til en ring med 1 

kjm. (1. st i omg hekles hele tiden som 2 lm og slutt alle omg 

med 1 kjm. i 2. st). 

1. omg: Hekle 8 st rundt i ringen (1. st = 2 lm). 

2. omg: Hekle 2 st i hver st omg rundt = 16 st. 

3. omg:*Hekle 1 st, 2 st i neste st* gjenta omg rundt = 24 st 

4. omg:*Hekle 2 st, 2 st i neste st* gjenta omg rundt = 32 st 

5. omg:*Hekle 3 st, 2 st i neste st* gjenta omg rundt = 40 st 

6. omg:*Hekle 4 st, 2 st i neste st* gjenta omg rundt = 48 st 

7. omg:*Hekle 5 st, 2 st i neste st* gjenta omg rundt = 56 st 

Skift til lyng og hekle 3 omg , men øk med 1 st mer som tidligere 

til det er 64-72-80 st i omg. 

Når det er heklet 3 omg lyng, fortsettes det med 3 omg rosa, og 2 

omg multifarge. Det skal nå være 112 st i omg. Hekle 8 lm, fest 

med 1 kjm i neste m. Snu arb og hekle 8 fm om lm buen. Klipp 

av garnet og fest godt. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

Toving arb som forklart på første side. 

___________________________________________________ 

Viking Naturgarn 
Sitteunderlag                              1113-39 
Størrelse ca           40 x 35 cm ferdig tovet 

GARNALTERNATIV: Viking Naturgarn ( 100% ull), Viking 

Alpaca Superfine (100% alpakka),  nøster à  50g. 

 

Lys blå nr 620 ca          5 nøster 

Naturhvitt nr 602 ca          1 nøste 

 

Veiledende pinner og tilbehør: Rundp nr 10 

Strikkefasthet før toving: 10 m glattstrikk i bredden på p nr 10 

måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis 

resultatet skal bli vellykket. 

 

SITTEUNDERLAG 

Legg opp 50 m på p nr 10 med hvitt garn. Strikk rillestrikk frem 

og tilbake 6 omg (= 3 riller) Skift til lys blå og strikk ca 10 cm 

glattstrikk. Strikk nå mønster slik: 10 m glattstrikk – mønster 

over 30 m – 10 m glattstrikk. Fortsett med denne inndelingen til 

mønster er ferdig (tvinn trådene på baksiden slik at det ikke 

dannes hull i arb). Videre strikkes det med lys blå til arb måler ca 

10 cm fra mønsteret. Avslutt med 3 riller hvitt som i beg. Fell av. 

Plukk opp ca 65 m langs høyre side med naturhvit, strikk 3 riller. 

Fell av. Strikk den andre siden lik. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

Tov arb som forklart på første side 

MØNSTER OVER 30 M

₌ lys blå

slutt her ₌ hvit Beg her
 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 
Sitteunderlag                               1113-40 
Størrelse ca           40 x 35 cm ferdig tovet 

GARNALTERNATIV: Viking Naturgarn ( 100% ull), Viking 

Alpaca Superfine (100% alpakka),  nøster à  50g. 

 

Grønt nr 632                   5 nøster 

Rosa nr 666                                                                       1 nøste 

 

Veiledende pinner og tilbehør: parp  nr 10 og heklenål nr  6 

 

Strikkefasthet før toving: 10 cm glattstrikk i bredden på p nr 10 

måler 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis 

resultatet skal bli vellykket. 

 

Hekleforkortelser 

Lm=luftmasker, kj=kjedemasker, fm=fastmasker, st=stav 

 

SITTEUNDERLAG 

Legg opp 50 m på p nr 10 med grønt. Strikk rillestrikk frem og 

tilbake 6 p (= 3 riller) Fortsett i glattstrikk, men strikk de 6 første 

og siste m i rillestrikk (=rett på alle p). Strikk til arb måler ca 60 

cm. Strikk 6 p rillestrikk. Fell av. 

Blomster 

Legg opp 8 lm med rosa.  Settes til en ring med 1 kjm. Hekle 12 

fm om ringen, slutt med 1 kjm i 1. fm. * Hekle 3 lm, 1 st i neste 

fm, 1 st i samme fm som forrige. Trekk tråden gjennom begge 

stavene. 3 lm, i fm i neste fm.* Gjenta fra * -* omg rundt. Slutt 

med 1 kj i siste fm. Klipp av tråden og trekk gjennom. Hekle ca 4 

blomster. 

Sy blomstene til sitteunderlaget etter det er tovet. 

Fest alle løse tråder pent på vrangen. 

Tov arbeidet som forklart på første side. 


