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HEKLETIPS

Hver omgang begynner med 1 lm, denne erstatter ikke første 

fm. Hver omgang avsluttes med 1 kjm i 1. fm i begynnelsen 

av omgangen.

LUE

Begynn på toppen og hekle nedover. Hekle 4 lm med 2 tråder 

og ta sammen til en ring med 1 kjm. LES HEKLETIPS!

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

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

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

*-* = 18 fm.

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

fm*, gjenta fra *-* = 24 fm.

Fortsett å øke på denne måten, med 1 m mer mellom hver 

økning til det er 66 (72) fm på omgangen. Fortsett med 

1 fm i hver fm rundt og rundt uten å avslutte hver omgang 

(dette for å unngå at det blir en skråstrek nedover luen). Hekle 

til arbeidet måler 14 (16) cm. Videre hekles det 1 øreklaff 

i hver side. Hekle 13 (14) fm, *snu med 1 lm, hopp over 1. 

fm og hekle 1 fm i hver av de resterende fm*. Gjenta fra *-* til 

det gjenstår 3 fm, klipp av garnet. Hekle 1 tilsvarende øreklaff 

i den andre siden. Det skal være 14 (16) fm mellom øreklaffene 

bak og 26 (28) fm mellom øreklaffene foran. Til slutt hekles det 

1 rad med krepse-m (fm motsatt vei), rundt hele luen, begynn 

midt bak. Samtidig, midt på hver øreklaff, hekles det en snor 

slik: Hekle 20 (25) cm med lm og hekle 1 kjm i hver lm tilbake.

HEKLETIPS

finner du på vår hjemmeside:

www.lindegarn.no 

DESIGN Trine Lise Høyseth

STØRRELSER 1-6 (12) måneder

GARNFORBRUK
Lys blå 609 2 nøster begge størrelser

HEKLENÅLFORSLAG Heklenål nr 4,5

TILBEHØR Litt svart garn til øyne 
  og litt fyllvatt til snabelen

HEKLEFASTHET 17 fm med dobbelt garn på heklenål 
  nr 4,5 = 10 cm

Alternativt garn: TYNN 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 = 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: 
BABY MERINO 100 % superwashbehandlet 
merinoull, 50 gram = ca 175 meter
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SNABEL

Hekle 4 lm med 2 tråder og ta sammen til en ring med 1 kjm.

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

2. - 4. omgang: Hekle 1 fm i hver fm.

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

*-* = 12 fm.

6. – 8. omgang: Hekle 1 fm i hver fm.

9. omgang: Hekle 1 fm i hver av de 3 første fm, hekle 2 fm i hver 

av de 6 neste fm og 1 fm i hver av de 3 siste fm = 18 fm.

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

13. omgang: Hekle 1 fm i hver av de 6 første fm, 2 fm i hver 

av de 6 neste fm og 1 fm i hver av de 6 siste fm = 24 fm. 

Klipp av garnet.

ØRER

Hekle 13 (14) lm med 2 tråder.

1. rad: Hopp over første lm, hekle 2 fm i neste lm, 1 fm i hver 

av de 10 (11) neste lm og 2 fm i siste lm = 14 (15) fm, snu.

2. rad: Hekle 1 lm, 2 fm i første fm, 1 fm i hver av de neste 

12 (13) fm og 2 fm i siste fm = 16 (17) fm, snu.

3. rad: Hekle 1 lm, 2 fm i første fm, deretter 1 fm hver fm = 

17 (18) fm, snu.

4. rad: Hekle 1 lm, hopp over første fm, hekle 1 fm i hver 

fm og 2 fm i siste fm = 17 (18) fm, snu.

5. rad: Hekle 1 lm, 1 fm i hver fm = 17 (18) fm, snu.

6. rad: Hekle 1 lm, hopp over første fm, hekle 1 fm i hver 

av de neste 16 (17) fm, snu.

7. rad: Hekle 1 lm, 1 fm i hver av 15 (16) fm (1 fm fra forrige rad 
gjenstår), snu.

8. rad: Hekle 1 lm, hopp over første fm, 1 fm i hver av de neste 

14 (15) fm, snu.

9. rad: Hekle 1 lm, hopp over første fm, 1 fm i hver av de neste 

12 (13) fm (1 fm fra forrige rad gjenstår), snu.

10. rad: Hekle 1 lm, hopp over første fm, 1 fm i hver 

av de 11 (12) fm, snu.

11. rad: Hekle 1 lm, hopp over første fm, 1 fm i hver 

av de neste 8 (9) fm (2 fm fra forrige rad gjenstår), klipp 

av garnet. Hekle 2 like ører.

Til slutt hekles 1 rad med krepse-m rundt ørene, fra retten 

på det ene øret og fra vrangen på det andre øret, slik at det blir 

et venstre og et høyre øre.

ØYNE

Bruk en rest svart garn (1 tråd hvis det er tykt og 2 tråder hvis 

det er tynt). Hekle 4 lm og ta sammen til en ring med 1 kjm. 

Hekle 8 fm om lm-ringen, klipp av garnet. Hekle 2 like øyne.

MONTERING

Putt litt vatt inn i snabelen og sy den på foran på lua.

Sy på et øre på hver side og sy på øynene.

Sy noen sting med svart over hvert øye til øyenbryn 

og sy på en liten munn på den ene siden.
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Garn brukt
i denne oppskriften

• MYKT & LETTSTELT

• PERFEKT TIL BABY & SMÅBARN

• GODT Å STRIKKE MED

BABY MERINO
100 % superwash merinoull

50 gram = ca 175 meter
Strikkefasthet: 27 masker i glattstrikk 

på pinne 3 = 10 cm

BABY MERINO er 100 % superwash 
merinoull med perletvinn. Den spesielle 
tvinningen gir et garn med mye volum og 
elastisitet som gir et svært jevnt og fint 
maskebilde. Garnet er mykt og lettstelt, 
og egner seg spesielt godt til baby- og 
barneplagg, men også til finere strikkeplagg 
til voksne.
Vi anbefaler BABY MERINO til alle typer 
strukturstrikk, fletter, hullstrikk, flerfarget og 
nordiske mønster.

ULLVUGGE

Se også Krone og flettelue | LG19-05Se også Ninjaturtle-lue | LG19-04



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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