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I oppskriften har jeg brukt Gjestal sport i mose og rødt heklet relativt fast på heklenål 3, men her
kan man velge akkurat hvilke farger og garn man ønsker, bare man husker å bruke ei hekle nål som
er ca. 0,5 mindre enn garnets anbefalte pinne/nåltykkelse, slik at arbeidet blir fast og stødig.
Tynnere garn og nål, gir mindre kurver og motsatt.
- Til flettedelene legges opp 30 lm.
- Hekle 5 omg. med fm. i disse. (Start i 2. lm. fra nålen, slik at det bli 29 fm. på raden).
Det kreves 3 slike remser av hver farge - altså 6 remser til sammen.
- Hekle sammen disse lengdene ved å hekle 5 fm. over enden på hver remse, slik at det blir 15 fm.
på raden totalt, og fortsett slik;
- Hekle totalt 4 rader med fm.
- Fell deretter første og siste m. på hver rad til det er 5 m. igjen.
Klipp og fest tråden før det samme gjøres i andre enden.
Gjør det samme med de tre andre i den andre fargen, og brett hver del før de flettes i hverandre til
en kurv.
- Hekle hanken i ønsket farge etter samme forklaring som flettedelen på kurven - altså 30 m. x 5
omg., ev. færre eller flere omg. alt etter den ønskede bredden på hanken.
Ønskes lengre hank, så legg til noen masker. Sy fast hankene og la forventningene sive inn :)
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Skulle noe være uklart eller ufullstendig, så send meg ei melding og jeg svarer og ev. retter opp i det
så raskt som mulig.
Oppskriften er ikke ment for kommersiellt bruk og skal kun deles fra sidene til chris-ho.com.
Med ønsker om mange koselige stunder med garn og heklenål!

