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Trekk til krukker som kan brukes til småkaker, lyslykter etc., er jo bare så søtt og dekorativt
på både utebordet og innebordet, at det får man vel nesten aldri nok av?
Selv har jeg mange varianter, men fant i dag ut at jeg skulle lage en helt enkel variant av litt
restegarn, i en litt mer typisk sommervariant.
Til disse trengs litt garn som passer til heklenål nr. 3,5.
Av ett nøste holder det til ca. 3 - 4 lykter i str. jeg har laget.
Her er det brukt bomullsgarn, men andre kvaliteter går jo like fint.
Passer krukker som måler mellom ca. 8 - 12 cm. tvers over i bunnen, og en høyde på ca. 11 cm.
Legg opp 39 m. og hekle fram og tilbake slik;
1. rad.; Start med en st. i 5 lm., hekle deretter 1 lm. - hopp over 1 m. - 1 st. i neste. Gjentas raden ut.
2. rad; Start med 4 lm. (= 1 st. + 1 lm.) og hekle som 1. rad.
3. rad; Hekle en st. i hver m.
Gjenta disse tre radene en gang, og de 2 første enda en gang før det hekles en picotkant til slutt slik;
Start med 1 lm. i første m. og hekle en fm. i samme maske/st.
Hekle 5 lm. og hekle deretter 1 fm. i den 1. av disse.
1 fm. i neste st., picot som beskrevet over her, 1 fm. i neste st. Gjentas raden ut. Klipp og fest alle
tråder.
Finn ett pent silkebånd, snor, blondebånd eller hva du har for hånden eller etter hvilke uttrykk du
ønsker at din krukke skal ha, og tre den pent omtrent som du trer en skolisse langs sidene på stykket
som er heklet, slik at det danner en "sylinder), og knyt ei sløyfe.
Finn noen av smårestene du måtte ha og hekle noen helt enkle blomster slik;
Legg opp 6 lm. og sett dem i ring med en kj.m.
Start omg. med 1 lm. og deretter *1 fm. i ringen. Fortsett med 1 h.st., 1 st., 1 dbst., 1 st., 1 hst.*
Gjenta * * 2 eller 3 ganger alt etter som du ønsker en trebladet eller firebladet liten blomst.
Blomstene kan festes villkårlig på krukketrekket litt her og der, i grupper eller hvordan man enn
ønsker.
Det kan også festes ei perle i midten hvis det ønskes litt ekstra pynt.
Ellers kan disse trekkene dekoreres med bånd, knapper, perler eller hva som ønskes - så da er det jo

bare å passe på å se om man har noen rester liggende å slenge som kanskje passer.
For krukker som er videre i bunnen, så legges det bare opp 2 m. mer for hver cm., og i høyden er
det bare å gjenta radene til ønsket høyde er nådd.

