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SYMFONI heklet håndkle
gryteklut & vaskeklut
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SYMFONI
heklet håndkle
gryteklut & vaskeklut
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
SYMFONI 100 % bomull,
100 gram = ca 200 meter
REN BOMULL 100 % bomull,
50 gram = ca 110 meter
DESIGN

House of Yarn

PLAGGETS MÅL
Gryteklut ca
Vaskeklut ca
Håndkle ca

24x24 cm
24x24 cm
37x49 cm

GARNFORBRUK
SYMFONI
Gul 191
REN BOMULL
Varm Gul 704

2 nøster til hele settet

PINNEFORSLAG

Heklenål nr 3,5 og 4

HÅNDKLE

HEKLEFASTHET
		

18 st med heklenål nr 4 = 10 cm
20 fm med heklenål nr 3,5 = 10 cm

Legg opp 68 lm med SYMFONI og heklenål 4 mm.

2 nøster til hele settet

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.

1.st = 3 lm

1. rad: Hekle 1 st i 4. lm fra nålen, 1 st i hver av de resterende
lm (= 66 st på raden).
2. rad: Hekle 1 st i hver st.
Gjenta 2. rad til arbeidet måler ca 48 cm.
Kant: Hekle videre slik: 1 lm, videre 2 fm rundt den ytterste

FORKORTELSER
		

Lm = luftmaske, fm = fastmaske,
st = stav, kjm = kjedemaske
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st på hver rad, 3 fm i samme m i hjørnene, nede og oppe
hekles 1 fm i hver m. Slutt med 1 kjm i lm i begynnelsen
på omgangen. Skift til REN BOMULL og hekle 1 omgang
slik: 1 lm, videre 1 fm i hver fm og 3 fm i den midterste
fm i hjørnene, slutt med 1 kjm i lm i begynnelsen
på omgangen. Hekle 2 omganger til på samme måte.
Hekle til slutt rader med kjm i REN BOMULL slik:
1. rad: Hekle 2 kjm i hver rad oppover mellom 3. og 4. st, fra
og til 2. omgang i kanten rundt arbeidet i hver side (se bilde).
Hold garnet på baksiden og trekk opp garnet ganske løst slik

HEKLETIPS
finner du på vår hjemmeside:
www.lindegarn.no

at det ikke strammer.
2. rad: Hopp over 6 st og hekle 1 rad kjm på samme måte.
3. rad: Hopp over 3 st og hekle 1 rad kjm på samme måte.
Gjenta fra 2. og 3. rad langs hele håndkleet.
Hempe: Legg opp 18 lm med REN BOMULL og heklenål
3,5 mm, hekle 1 fm i 2. lm fra nålen, videre hekles 1 fm i hver
lm ut raden. Sy hempen fast midt oppe på håndkleet.
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GRYTEKLUTER
Legg opp 51 lm med SYMFONI og heklenål nr 3,5.
1. rad: Begynn i 2. lm fra nålen og hekle fm med nedtak
i bakre m-lenke. Hekle 24 fm, hopp over 2 m, hekle 24 fm, snu
alle rader med 1 lm.
2. rad: Begynn i 1. m og hekle 23 fm, hopp over 2 m, hekle 23 fm.
Fortsett slik på samme måte med 2 m mindre mot midten til
det er 8 m igjen (4 m til hver side).
Legg opp 8 lm til hempe, fest med 1 fm på motsatt side, hekle
fm rundt lm-hempen, klipp av garnet og fest tråden godt.
Den andre delen: Hekles på samme måte med SYMFONI.
Den tredje delen: Begynn med 25 fm i den første delens
nedre kant med REN BOMULL, hekle 25 fm i den andre delens
nedre kant, men det hekles nå fra «spissen» og ut mot sidene.
Fortsett videre som på de 2 første delene.
Den fjerde delen hekles som 3. del.

VASKEKLUT
Legg opp 44 lm med SYMFONI og heklenål 4 mm.
1. rad: Hekle 1 st i 4. lm fra nålen, 1 st i hver av de resterende
lm (= 42 st på raden).
2. rad: Hekle 1 st i hver st.
Gjenta 2. rad til arbeidet måler ca 23 cm.
Kant: Hekle videre med REN BOMULL: 1 lm, videre 2 fm rundt
den ytterste st på hver rad, 3 fm i samme m i hjørnene,
nede og oppe hekles 1 fm i hver m. Slutt med 1 kjm
i lm i begynnelsen på omgangen. Hekle 2 omganger til
på samme måte.
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Garn brukt
i denne oppskriften
KULØRT

SYMFONI
REN BOMULL
100 % bomull
100 gram = ca 200 meter
Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk
på pinne 4 = 10 cm
• PERFEKT TIL ALLE TYPER KLUTER
• PASSER TIL HEKLING & STRIKKING

HVITT

SYMFONI er et klassisk bomullsgarn som
er like aktuelt til plagg som til interiørstrikk
og –hekling. Dette er et opplagt garnvalg
til vaskekluter, grytekluter og håndklær,
babytepper, lappetepper, og andre ting til
huset og hytta.
SYMFONI er like flott til lekre sommer
topper, skjørt og gensere samt alle plagg til
barn og baby.

• ALLROUND BOMULLSGARN

KULØRT

HVITT

REN BOMULL
100 % bomull
50 gram = ca 110 meter
Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk
på pinne 4 = 10 cm

• PERFEKT TIL ALLE TYPER KLUTER
• PASSER TIL HEKLING & STRIKKING
• ALLROUND BOMULLSGARN

REN BOMULL er et klassisk bomullsgarn
som er like aktuelt til plagg som til interiørstrikk og –hekling. Dette er et opplagt garnvalg til vaskekluter, grytekluter og håndklær,
babytepper, lappetepper, og andre ting til
huset og hytta.
REN BOMULL er like flott til lekre sommertopper, skjørt og gensere samt alle plagg til
barn og baby.

Se også SYMFONI heklet håndkle,
gryteklut & vaskeklut i blå | LG19-30
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no

