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349∙11 NATTA URO
DESIGN Kari Haugen

GARN LILLE LERKE 53 % merinoull,
  47 % egyptisk bomull,
  1 nøste = ca 142 meter

HEL LENGDE Ca 130 cm

GARNFORBRUK 
Solgul 2215  1 nøste (nok til 3 stjerner, 1 sol 
  og 1 måne)
Isbre 6621  1 nøste
Grå lavendel 8102  1 nøste

HEKLENÅLFORSLAG  Nr 2,5 

HEKLEFASTHET  24 fm = ca 10 cm

TILBEHØR Bambusring ca 19 cm i diameter,
  eventuelt kan en broderiramme 
  brukes. 
  2 små ringer av tre på ca 5,5 cm i 
  diameter eller bruk 
  f. eks gardinringer i tre

 Sjekk heklefastheten ved å hekle en prøvelapp. 
 Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 
 skift til tykkere heklenål. Har du færre m, 
 skift til tynnere heklenål.

FORKORTELSER lm = luftmaske, kjm = kjedemaske,
  fm = fastmaske, st = stav

STJERNE 

Legg opp med solgul 4 lm og sett i ring med 1 kjm. 

1. omgang: Hekle 1 lm (= 1. fm), 11 fm rundt ringen = 12 fm. 

Ta sammen med 1 kjm i 1. lm.

2. omgang: Hekle 1 lm, 1 fm i samme fm, videre 2 fm i hver 

fm = 24 fm. Ta sammen med 1 kjm i 1 lm. 

3. omgang: Hekle 1 lm, 1 fm i hver av de 2 neste fm, 

2 fm i neste fm, *1 fm i hver av de neste 3 fm, 2 fm i neste fm*, 

gjenta fra *-* ut omgangen = 30 fm. Ta sammen med 1 kjm 

i 1. lm. 

4. omgang: Hekle 1 lm, 1 fm i hver av de 3 neste fm, 

2 fm i neste fm, *1 fm i hver av de 4 neste fm, 2 fm i neste m*, 

gjenta fra *-* ut omgangen = 36 fm. Ta sammen med 1 kjm 

i 1. lm.

5. omgang: Hekle 1 lm, 1 fm i hver av de 4 neste fm, 

2 fm i neste fm, *1 fm i hver av de 5 neste fm, 2 fm i neste m*, 

gjenta fra *-* ut omgangen = 42 fm. Ta sammen med 1 kjm 

i 1. lm.

6. – 7. omgang: Hekle 1 lm, 1 fm i hver fm. Ta sammen med 

1 kjm i 1. lm. 

SPISSER PÅ STJERNEN

1. rad: Hekle 6 fm inn på raden, snu med 1 lm.

2. rad: Hekle 1 fm i hver fm, snu med 1 lm.

3. rad: Hopp over 1 m på raden, hekle 1 fm i hver av de 3 neste 

fm, hopp over 1 m, 1 fm i siste fm, snu med 1 lm. 

4. rad: Hekle 1 fm i hver fm, snu med 1 lm.

5. rad: *Hopp over 1 fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra *-*, snu 

med 1 lm. 

6. rad: Hekle 1 fm i siste fm, 1 lm. Klipp tråden, snu arbeidet 

mot retten.

Hekle til sammen 6 spisser, start hver ny spiss med 1 kjm 

i neste m på rundingen, hekle deretter fra 1. – 6 rad. 

Hekle 1 runding med spisser til på samme måte.

LILLE LERKE2,5
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Fest alle trådene. 

Legg 2 stjerner vrange mot vrange og nåle fast. Hekle 

fm rundt kantene, vær nøye med å få med begge lagene.  

La det stå igjen en liten åpning og fyll stjernen med litt vatt. 

Dytt vattet inn i spissene med heklenålen. Hekle deretter igjen 

åpningen. 

Lag ca 3 eller flere stjerner. 

SOL

Legg opp med solgul og hekle en runding som stjerne fram til 

og med 5. omgang. 

Hekle videre 6. - 8. omgang og øk ut på samme måte som 

på 3. – 5. omgang = 60 m. Hekle 1 omgang fm rundt uten 

å øke. 

Lag en runding til på samme måte. Legg vrange mot vrange 

og hekle rundt gjennom kanten på begge rundingene 

med fm. Spar igjen en liten åpning og fyll figuren med vatt. 

Hekle helt igjen med fm. Hekle videre uten å klippe tråden, 

en løkkekant rundt figuren:

1. omgang: Hekle *5 lm, hopp over 2 fm, 1 fm i neste fm*, 

gjenta fra * - *, avslutt 5 lm, hopp over 2 fm. Ta sammen med 

1 kjm i 1. lm.

2. omgang: Hekle 3 kjm opp til midten av buen i forrige 

omgang, 1 fm i buen. *6 lm, 1 fm på toppen av neste bue*, 

gjenta fra *-*, avslutt med 6 lm. Ta sammen med 1 kjm i 1. 

fm på omgangen.  

Broder med grå lavendel en munn i kjedesting og broder 

franske knuter til øyner.

MÅNE

Legg opp med solgul og hekle en runding som stjerne 

fram til 5. omgang. Hekle videre fra 6. – 11. omgang 

og øk ut på samme måte som på 3. – 5. omgang = 78 m. 

Brett arbeidet dobbelt og hekle fm rund halvsirkelen gjennom 

begge lag. Fyll i vatt før figuren lukkes helt, 2 fm i siste m. Snu 

med 1 lm og hekle fm langs halvsirkelen 1 gang til, 2 fm i siste 

m. 

Broder men grå lavendel munn i kjedesting og broder franske 

knuter til øyner. 

FRANSKE KNUTER

Stikk nålen opp der knuten skal være. Snurr tråden rundt nålen 

tre eller fire ganger og hold tråden stramt til underlaget samtidig 

som nålen stikkes gjennom arb nær det første stinget.
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TREKK TIL BAMBUSRING

Legg opp med isbre et lm-opplegg som strukket ut passer 

rundt ringen. 1 kjm i 1. m. Hekle fm rundt og rundt 

ca 8 omganger eller til trekket dekker ringen helt. Sy sammen.

4 OPPHENGSBÅND TIL RINGEN

Legg opp med grå lavendel et lm-opplegg på ca 40 cm, når 

det er strukket ut. Hekle fm tilbake. Hekle tilbake fra samme 

side og på retten av båndet 1 lm og 2 fm i samme m, 1 lm. 

Hekle videre fra retten fm ned siden. Avslutt med 2 fm i neste 

ende og fest med 1 kjm.   

Lag til sammen 4 bånd.

2 SMÅ BÅND TIL LITEN RING

Legg opp med grå lavendel et lm-opplegg på ca 10 cm, når 

det er strukket ut. Hekle som opphengsbåndene. Lag et til 

på samme måte. 

1 BÅND TIL TAKOPPHENG  

Legg opp med grå lavendel et lm-opplegg 

på ca 80 cm strukket ut, eller til ønsket lengde. Hekle som 

opphengsbånd. 

OPPHENGSBÅND TIL FIGURENE

Legg opp med isbre et lm-opplegg på ca 25 cm til stjerner 

og 15 cm til sol og måne, når den er strukket ut. Hekle 

fm tilbake fra samme side. Lag 1 bånd til hver av figurene. 

Hekle eller sy båndene fast til figurene. 

MONTERING

Brett et lite bånd rundt kanten på en liten ring, stram godt 

og sy det fast tett mot ringen. Strekk båndet rett over på andre 

siden og gjenta. Legg det 2. båndet i kryss over det 1. 

og sy på samme måte.

Brett de 4 opphengs båndene rundt den lille ringen mellom 

krysset og sy fast. Brett deretter opphengs båndene rundt 

den store ringen. Juster lengdene slik at ringen blir hengende 

vannrett. Sy båndene fast.

Sy fast den ene enden av båndet til takopphenget til krysset 

på den lille ringen. Sy igjennom begge lagene. Brett andre 

enden over en ny liten ring og sy fast.  

Til slutt brettes båndene med figurer over den store ringen. 

Juster avstanden mellom de til at opphenget henger fint 

og sy de fast. 
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GA RN BRUKT 
I DENNE OPPSKRIFTEN

LILLE LERKE
53 % merinoull 

47 % egyptisk bomull
Produsert i EU/Italia

LILLE LERKE er et mykt og slitesterkt

helårsgarn i fin ull- og bomullsblanding, 

og en tynnere utgave av LERKE. Her er et 

godt garn til finere strikkeplagg og når ren 

ull er for varmt. LILLE LERKE er supert til 

topper, jumpere, kardigans, gensere og 

kofter både til voksne og barn, og egner 

seg til både strikking og hekling. 

Vi anbefaler LILLE LERKE til alle typer 

babyklær og babytepper også.

NB! Husk at du kan strikke med LILLE  

LERKE og DALETTA etter samme 

oppskrift.

 

NB! LILLE LERKE har to veiledende 

strikkefastheter avhengig av bruks- 

området og hvilken type plagg du strikker. 

Husk at det er strikkefastheten som er 

oppgitt i oppskriften du skal følge.

Strikkefasthet I: 26 masker i glattstrikk 

på pinne nr 3 = 10 cm

Strikkefasthet II: 28 masker i glattstrikk 

på pinne nr 2,5 = 10 cm

 

50 gram = ca 142 meter

50 gram = ca 142 meter
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• Ullvugge 30 °C
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel
• Tørkes flatt
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FORHANDLERINFORMASJON

House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn, 
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.

houseofyarn.no
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dustorealpakka.no dalegarn.no gjestal.noknitathome.no

HOUSEOFYARN.NO

DUSTOREALPAKKA

DALEGARN.NO

GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY HOUSEOFYARN

FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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