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Heklet pennal
med gris

LG18-41 PENNAL | TILBEHØR | REN SW ULL

SIDESTYKKE

Hekle 43 lm løst. Hopp over første lm og hekle 1 fm i hver 

fm tilbake = 42 fm. Snu med 1 lm og hekle 1 fm i hver fm fram 

og tilbake til arbeidet måler ca 19 cm, klipp av garnet. 

ENDESTYKKER

Hekle 4 lm og ta sammen til en ring med 1 kjm. 

1. omgang: Hekle 1 lm, deretter 7 fm om lm-ringen. 

Sett et merke i begynnelsen av omgangen, videre hekles det 

rundt og rundt uten å avslutte hver omgang. 

2. omgang: Hekle 2 fm i hver fm = 14 fm.

3. omgang: Hekle *2 fm i 1. fm og 1 fm i neste fm*, gjenta fra 

*-* = 21 fm.

4. omgang: Hekle *2 fm i 1. fm og 1 fm i hver av de 2 neste 

fm*, gjenta fra *-* = 28 fm.

5. omgang: Hekle *2 fm i 1. fm og 1 fm i hver av de 3 neste 

fm*, gjenta fra *-* = 35 fm.

6. omgang: Hekle *2 fm i 1. fm og 1 fm i hver av de 4 neste 

fm*, gjenta fra *-* = 42 fm. 

Slutt med 1 kjm i første m, klipp av garnet. Hekle 2 endestykker.

HODE

Hekle 4 lm og ta sammen til en ring med 1 kjm.

1. omgang: Hekle 1 lm, deretter 7 fm om lm-ringen. 

Sett et merke i begynnelsen av omgangen, videre hekles det 

rundt og rundt uten å avslutte hver omgang. 

STRIKKETIPS

finner du på vår hjemmeside:

www.lindegarn.no 

DESIGN Trine Lise Høyseth

MÅL
Diameter ca 20 cm
Lengde ca 19 cm 

GARNFORBRUK
Rosa 207 2 nøster 
Svart 201 1 liten rest

PINNEFORSLAG Heklenål nr 3,5

TILBEHØR 1 glidelås på 18 cm
  Litt fyllvatt

HEKLEFASTHET 22 fm på nål nr 3,5 = 10 cm

Alternativt garn: REN ULL, MERINOULL, ALPAKKA ULL

Sjekk heklefastheten ved å hekle en prøvelapp. 
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 
skift til tykkere nål. Har du færre m, skift til tynnere nål.

FORKORTELSER Lm = luftmaske, fm = fastmaske, 
  kjm = kjedemaske, st = stav, 
  dbst = dobbel 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.

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
REN SW ULL 100 % ren ny superwash-
behandlet ull, 50 gram = ca 100 meter
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2. omgang: Hekle 2 fm i hver fm = 14 fm.

3. omgang: Hekle *2 fm i 1. fm og 1 fm i neste fm*, gjenta fra 

*-* = 21 fm.

4. omgang: Hekle *2 fm i 1. fm og 1 fm i hver av de 2 neste 

fm*, gjenta fra *-* = 28 fm.

5. omgang: Hekle *2 fm i 1. fm og 1 fm i hver av de 3 neste 

fm*, gjenta fra *-* = 35 fm.

6. omgang: Hekle *2 fm i 1. fm og 1 fm i hver av de 4 neste 

fm*, gjenta fra *-* = 42 fm.

7. – 12. omgang: Hekle 1 fm i hver fm.

13. omgang: Hekle *2 fm sammen og 1 fm i hver av de neste 

4 fm*, gjenta fra *-* = 35 fm.

14. omgang: Hekle *2 fm sammen og 1 fm hver av de neste 

3 fm*, gjenta fra *-* = 28 fm. Klipp av garnet.   

ØRE

Hekle 5 lm, hopp over 1. lm. Hekle 1 fm i neste lm, 1 halvst 

i neste, 1 st i neste og 1 dbst i siste fm, klipp av garnet.

Hekle 2 ører.  

NESE

Hekle 4 lm. 

1. rad: Hopp over 1. lm og hekle 1 fm i hver lm tilbake, snu 

med 1 lm.

2. rad: Hekle 2 fm i hver fm = 8 fm, snu med 1 lm.

3.- 5. rad: Hekle 1 fm i hver fm.

6. rad: Hekle 2 og 2 fm sammen = 4 fm, klipp av garnet. 

Tråkle tråden rundt kanten, putt litt vatt inni og trekk sammen 

til en rund nese. 

BEN

Hekle 4 lm og ta sammen til en ring med 1 kjm. 

1. omgang: Hekle 1 lm og 8 fm om lm-ringen. 

Sett et merke i begynnelsen av omgangen, videre hekles det 

rundt og rundt uten å avslutte hver omgang.

2. omgang: Hekle *1 fm i 1. fm og 2 fm i neste fm*, gjenta fra 

*-* = 12 fm.

3.- 6. omgang: Hekle 1 fm i hver fm, slutt siste omgang med 

1 kjm i første fm, klipp av garnet. Hekle 4 ben.

HALE

Hekle 20 lm med rosa. Hopp over 1. lm og hekle 1 fm i hver 

lm tilbake, klipp av garnet. Halen vil snurre seg.

GLIDELÅS KULE

Hekle 4 lm og ta sammen til en ring med 1 kjm.

1. omgang: Hekle 1 lm og 6 fm om ringen. 

Sett et merke på begynnelsen av omgangen, videre hekles det 

rundt og rundt uten å avslutte hver omgang.

2. omgang: Hekle 2 fm i hver fm = 12 fm.

3. – 4. omgang: Hekle 1 fm i hver fm.

5. omgang: Hekle alle fm 2 og 2 sammen = 6 fm.

6. omgang: Hekle alle fm 2 og 2 sammen = 3 fm, klipp 

av garnet. Putt litt vatt inn i kulen og trekk sammen.

MONTERING

Sy i glidelåsen. Sy endestykkene fast til sidestykket. 

Sy nesa og ørene fast til hodet. Brodér øyne, nesebor 

og munn med svart. Putt vatt inn i hodet og sy det på i den 

enden hvor man åpner pennalet. Sy på halen i den andre 

enden. Putt vatt i bena og sy noen sting med svart nederst 

på hvert ben så det ser ut som griselabber. 

Sy fast 2 ben foran og 2 ben bak på undersiden av pennalet. 

Sy fast glidelåskulen i drageren på glidelåsen.
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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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