Snøkrystall 2015 utg.
Design og copyright chris-ho.com/Christine H.O. Mail chris@chris-ho.com
Legg opp 6 lm. med ønsket garntykkelse og nål (bomullsgarn av typen 12/4 er veldig godt egnet,
men ønskes større varianter, så velges tykkere garn eller tynnere for mindre), og sett sammen til en
ring med ei kj.m.
1.omg. Hekle 12 fm. i ringen og avslutt omg. med kj.m. i første m.
2. omg. start med fm. i første m., 2 lm. - hopp over 1 m. og deretter fm. i neste m. Gjenta dette omg.
rundt, slik at det blir 6 m. buer på omg.
3. omg. Hekle fm. i fm., 3 lm., 1 st. - 1 lm. - 1 st. i lm.buen, 3 lm., fm. i fm. Gjentas omg. ut.
4. omg. Start med fm. i fm., 4 lm., så 3 sammenheklede db.st. i lm.buen mellom de to st., 4 lm. og
fm. i fm. Gjenta omg. rundt.
5. omg. Hekle fm. i fm., en fm. i buen av fire lm., 4 lm, en fm. i toppen av de sammenheklede
db.st., 3 lm. og hekle deretter en fm. i den første av disse, 5 lm. og deretter en fm. i den første av
disse, og så 3 lm. med fm. i den første av disse før denne picotlenken festes i toppen av db.st.
gruppen for å danne en spiss på stjernen, hekle 4 lm., deretter 1 fm. i lm. buen fra forrige omg., fm.
i fm., fm. i neste lm.bue. Gjenta omg. rundt.
Ønsker man heklet hempe for oppheng, så hekles 15 lm. etter at man har satt sammen siste omg.
med kj.m., og fester denne igjen med kj.m. og fester tråden.

Har jeg i farten glemt noe eller forklart meg uklart, så send meg ei melding.
PS.: Oppskriftene er ikke ment for kommersiellt bruk og skal kun deles ved nedlastning fra denne
siden.

