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Ca. mål på den røde i bomullsgarn fra Søstrene Grene: 26 x 28 cm – her er det brukt 1 nøste/50
gram.
Ca. mål på den vinrøde og grønne i Gjestal Sport: 23 x 25 cm – her er det brukt rester så jeg har
ikke eksakt mengde, men det trengs ca. 40 g. vil jeg tro.
Pinner nr. 3,5 (2 rette pinner eller 1 rundpinne + 1 hjelpepinne)
Strikefasthet ca. 21/24 på 10 cm, men dette er egentlig ikke så viktig på arbeider som dette, så her
kan man godt bruke restegarn som passer til pinnetykkelsen.
Det fine med disse er at de blir like på begge sider og egentlig ikke har noen vrangside og derfor vil
de se like fine ut på begge sider.
Legg opp 54 m for den minste og 62 m for den største.
Strikk 6 p r fram og tilbake = 3 riller.
Videre strikkes de 3 første og de 3 siste på hver pinne rett hver pinne.

Mønsteret strikkes slik (innenfor de 3 kantmaskene først og sist på pinnen):
1 - 2. pinne: 4 m r og 4 m vr. vekselsvis.
3.- 4. pinne: «Sett de to første m over på hjelpepinne foran arbeidet – strikk de to neste r. og
strikk deretter de to fra hjelpepinnen, strikk 4 vr.» Gjenta «» over alle m.
5. - 6. pinne: Som 1. og 2. pinne.
7. - 12. pinne: Gjenta de 6 pinnene over, men nå startes det med 4 m vr slik at det danner seg et
rutemønster der det er strikket 6 pinner i hver «rute».
Gjenta disse pinnene til ønsket lengde eller så langt garnet rekker, men husk at det skal være nok
garn igjen til de 3 rillene før det felles.
Etter felling kan det hekles 15 lm som festes med en fm i samme m som lm startet. Hekle så 15 – 17
fm rundt hempen, klipp og fest tråden.
Den lille blomsten som sitter på den burgunder og grønne kluten – er heklet slik:
Legg opp 4 lm som settes sammen i en ring med en kj.m.
Hekle deretter en fm – 3 lm i ringen til det er 5 buer.
Hekle så 3 fm i hver bue med kj.m i hver fm mellom buene og avslutt med kj.m i første fm.
Disse klutene egner seg like godt som store og gode grytekluter som til vaskekluter.
Er det noe som er uklart eller dere lurer på – så ikke nøl med å sende meg ei melding!
Lykke til!

