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17. mai-sløyfe
Stor

LG18-20A | REN SW ULL

VANSKELIGHETSGRAD:

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
REN SW ULL 100 % ren, ny superwash -
behandlet ull, 50 gram = ca 100 meter

1. fm = 1 lm.

Popcornmaske: *Ta et kast på nålen, stikk nålen gjennom 

m på omgangen og trekk den opp (ca 1 cm)*, hekle fra 

*-* til det er 7 løkker på nålen, ta et kast på nålen og trekk 

gjennom alle 7 løkkene, ta et kast på nålen og trekk gjennom 

m på nålen.

ROSETT

Legg opp 4 lm med mørk denim og heklenål nr 3,5, 

ta sammen til en ring med 1 kjm.

1. omgang: Hekle 8 fm i ringen, ta sammen med 1 kjm i første lm.

2. omgang: Hekle 3 lm (= 1 st), hekle 

1 popcornmaske i 3. lm fra nålen, 1 lm, *1 popcornmaske 

i neste fm, 1 lm*, gjenta fra *-*. Ta sammen med 1 kjm i 3. lm = 

8 popcornmasker.

3. omgang: Hekle kjm fram til neste lm-bue av 1 lm. Skift til 

hvitt garn. Hekle 3 lm, hekle 2 popcornmasker i hver lm-bue, 

hekle 1 lm mellom hver popcornmaske = 16 popcornmasker.

4. omgang: Hekle kjm fram til neste lm-bue av 1 lm. Skift til 

rødt garn. Hekle 3 lm, hekle 2 popcornmasker i hver lm-

bue, her skal du ikke hekle lm mellom popcornmaskene = 

32 popcornmasker.

Klipp av garnet.

STRIKKETIPS

finner du på vår hjemmeside:

www.lindegarn.no 

DESIGN Brit Frafjord Ørstavik

MÅL Ca 7,5 cm i diameter

GARNFORBRUK
Rød 212 1 nøste
Mørk denim 215 1 nøste
Hvit 204 1 nøste

PINNEFORSLAG Heklenål nr 3,5

TILBEHØR Sikkerhetsnål 

Alternativt garn: HOBBY GARN, REN BOMULL, REN ULL, 
MERINOULL

FORKORTELSER lm = luftmaske, kjm = kjedemaske,
  fm = fastmaske, st = stav

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 
uten avtale med House of Yarn AS.
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Spiral

Rød: Legg opp 40 lm, snu og hekle 2 m i hver lm. Klipp av garnet.

Hvit: Legg opp 35 lm, snu og hekle 2 m i hver lm. Klipp av garnet.

Mørk denim: Legg opp 30 lm, snu og hekle 2 m i hver lm. 

Klipp av garnet.

MONTERING

Fest alle trådene.

Sy spiralene til rosetten.

Fest rosetten på plagget eller til hundelenken med 

en sikkerhetsnål.
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Garn brukt
i denne oppskriften

• PERFEKT TIL SPORT & FRITID

• TÅLER OFTE VASK

• KLASSIKER TIL TRADISJONSMØNSTER

REN SW ULL
100 % ren, ny superwashbehandlet ull

50 gram = ca 100 meter
Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk 

på pinne 4 = 10 cm

REN SW ULL er et klassisk 4-tråds super-

wash sportsgarn i ren ull. Garnet er vel-

egnet til sport- og fritid både for aktive

barn og voksne.

REN SW ULL holder seg svært godt etter 

lang tids bruk og vask. Her har du et godt 

garn til skigensere og kofter i norske

tradisjonsmønster, men også fine

aranmønster og strukturstrikk.

ULLPROG



House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn, 
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.

houseofyarn.no
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