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Disse er heklet av Emma bomullsgarn type 8/4 fra Falk garn (rød) og Baby alpakka slike fra
Drops/Garnstudio (naturhvit) på heklenål nr. 2 og måler ca. 15 cm fra nederste spiss til toppen på
hanken. Ønskes det å lage de mindre eller større, så er det bare å velge andre garntykkelser og
heklenål som passer til, så her kan man fint bruke det man har av garn og også rester.
Forklaringer:
Db.st.-gr. = hekle en db.st. (2 kast på nålen) og trekk gjennom 2 ganger og gjenta dette en gang til
slik at det til sammen blir 2 db.st. på arb. før det så trekkes gjennom alle de gjentsående m. på nålen
på en gang.
Picotkant: Fm i første fm, 3 lm – fm i første fm, hopp over en fm og fm i neste fm. Gjentas omg.
ut.

Legg opp 18 lm.
1. Rad: Start med en st i 3. lm og hekle en st i hver av lm = 17 st.
2. Rad: Hekle 3 lm (= 1 st og 1 lm), hopp over 1 st og hekle 1 st i neste st., «1 lm – hopp over 1
st og hekle st i neste.» Gjenta «» ut raden.
Disse to radene gjentas til det er heklet totalt 8 rader.
Da vil arbeidet se slik ut:

Nå brettes oppleggskanten over slik at den blir liggende jevnt med den ene sidekanten slik at den
blir seende ut som dette:

Sy eller hekle sammen disse to sidene før det kan fortsettes med kanten oppe slik:
Start helt inntil sammensyingen/heklingen med fm og hekle så slik at det blir 18 fm opp til spissen
og fortsett slik at det også blir 18 fm på den andre siden = 36 fm totalt.
Her kan det velges mellom to kantinger.
Kant 1 er en helt enkel picot kant der det hekles fm i fm, 1 picot – hopp over en fm. Gjentas langs
hele kanten og avsluttes med kj.m.
Kant 2 start med fm i fm, hopp over 2 fm og hekle db.st gruppe – 2 lm – db.st gruppe – 2 l og db.st.
gruppe i neste maske, hopp over 2 fm, fm i neste. Dette gjentas langs hele kanten = 6 «vifter» med
en fm mellom hver.
Hanken kan hekles fast med en gang slik:
Start på innsiden av kurven inntil der den er sydd/heklet sammen i fm og hekle 3 lm, hekle så en st
på den andre siden av sammenfestingen.
Hanken hekles altså over 3 m slik:
1. 2 lm, og 2 st. Snu
2. 3 lm, hopp over en st og hekle 1 st.
Dette gjøres til det er til sammen 15 «rader».
Fest så hanken i fm kanten på innsiden under fm mellom 3. og 4. vifte.
Klipp og fest trådene.
Dekorer ev. etter ønske.

Håper dere får noen koselige stunder med garn og heklenål! Kos dere masse! Ved eventuelle funn
av feil, uklare beskrivelser etc., send en melding til chris@chrisho.com

