
Knask eller
Knep-bags

LG19-71 | BARN | REN SW ULL

#LINDEGARN 
#HOUSEOFYARN

6



2

Knask eller
Knep-bags

LG19-71 | BARN | REN SW ULL

HEKLETIPS

Snu hver rad med 1 lm, denne erstatter ikke 1. fm på raden.

KREPSEM

Hekle fm motsatt vei, dvs fra venstre mot høyre.

 

Arbeidet hekles med dobbelt garn.

SPØKELSESBAG
 

Hekle 27 lm med farge 1 og heklenål nr 6.

Snu, hopp over første lm og hekle 1 fm i hver av de øvrige 

lm = 26 fm. Les Hekletips!

Hekle 2 rader med 1 fm i hver fm. *Neste rad hekles slik: 

1 fm i hver av de første 8 fm, 10 lm, hopp over 10 fm (= åpning 

til hank) og hekle 1 fm i hver av de siste 8 fm. Snu, hekle 

1 fm i hver fm og 10 fm om lm-raden*.

Fortsett med 1 fm i hver fm til arbeidet måler 48 cm. Hekle 

åpning for hank igjen ved å gjenta fra *-*.

Videre hekles 2 rader med 1 fm i hver fm. Klipp av garnet.

MONTERING

Hekle med farge 3 på heklenål nr 6.

Hold tråden på vrangen og hekle kjm om danner «BØ» på den 

ene siden.

Legg vesken dobbel og sy sammen kant i kant i hver side.

Hekle 1 rad med krepse-m øverst rundt kanten med farge 1.

DESIGN Trine Lise Høyseth

MÅL
Bredde ca 20 cm
Høyde ca 25 cm

GARNFORBRUK
Spøkelsesbag
Farge 1 4 nøster
Farge 3 1 nøste eller en rest
Gresskarbag
Farge 2 4 nøster
Farge 1 1 nøste eller en rest

FARGER
Farge 1 Svart 201
Farge 2 Safran
Farge 3 Hvit 204

PINNEFORSLAG Heklenål nr 6

HEKLEFASTHET 13 fm med dobbelt garn på heklenål
  nr 6 = 10 cm

Alternativt garn: REN ULL, MERINOULL, REN BOMULL

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

FORKORTELSER lm = luftmasker, fm = fastmasker, 
  kjm = kjedemasker

© 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 superwashbehandlet 
ull, 50 gram = ca 100 meter
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GRESSK A RBAG
Hekle 27 lm med farge 2 og heklenål nr 6.

Snu, hopp over første lm og hekle 1 fm i hver av de øvrige 

lm = 26 fm. Les Hekletips!

Hekle 2 rader med 1 fm i hver fm. *Neste rad hekles slik: 

1 fm i hver av de første 8 fm, 10 lm, hopp over 10 fm (= åpning 

til hank) og hekle 1 fm i hver av de siste 8 fm. Snu, hekle 

1 fm i hver fm og 10 fm om lm-raden*.

Fortsett med 1 fm i hver fm til arbeidet måler 48 cm. Hekle 

åpning for hank igjen ved å gjenta fra *-*.

Videre hekles 2 rader med 1 fm i hver fm. Klipp av garnet.

 

ØYNE OG NESE

Hekle 7 lm med farge 1 og hekle nål nr 6. Snu, hopp over 1. 

lm og hekle 1 fm i hver av de 6 neste lm. *Snu med 1 lm, hopp 

over 1. fm og hekle 1 fm i hver av de neste fm*. Gjenta fra *-* 

til det gjenstår 1 fm.

Det er nå heklet en trekant. Klipp av garnet. Hekle 2 like 

trekanter til øyne.

Hekle 1 tilsvarende trekant til nese, men begynn med 

6 lm istedenfor 7.

MONTERING

Sy trekantene til øyne og nese på den ene siden av vesken. 

Hekle munn med farge 1 på heklenål nr 6. Hold tråden 

på vrangen og hekle kjm i sikksakk – se bilde.

Legg vesken dobbel og sy sammen kant i kant i hver side.

Hekle 1 rad med krepse-m øverst rundt kanten med farge 2.
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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

Halloween hårspenner  | LG19-73



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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