Du Store Alpakka 12-2011

Hjertelig velkommen
Dørhjerte i Misti, Faerytale og Fin
MÅL
Høyde:38 cm.
Bredde:42 cm.
GARN
Misti, 100 % fineste alpakka.
Faerytale, 100 % fineste alpakka.
Fin, 50 % silke, 50% fineste babyalpakka.
Garnforbruk:
Misti: 150 g naturhvit nr. 401.
Faerytale: 50 g naturhvit nr. 701.
Fin: 50 g naturhvit m/glitter, nr. G201 og 50
g rød m/glitter, nr. G225.
PINNER
Strikke-p 2 ½ og 7.
Heklenål nr. 2,5.
TILBEHØR
9 store perlemor blomsterknapper, natur, nr.
25775-32, farge 1.
9 små perlemor blomsterknapper, røde, nr.
25775-18 farge 19.
1 pose perler, røde, nr. RO 07-6.
Fyllvatt.
STRIKKEFASTHET
10 m glattstrikk med (dobbelt garn) 1 tråd
Faerytale og 1 tråd
Misti på p 7 = 10 cm i bredden.
Hestetømmer/snorer:
Legg opp 5 m. Strikk de 5 m r. Tråden er nå
på venstre side av
arbeidet. Legg tråden bak arbeidet og over
til høyre side. Fortsett
å strikke r, uten å snu arbeidet. Første m på
omg må strammes
ekstra godt. Strikk til ønsket lengde. Fell av.
HJERTET
Legg opp 5 m med dobbelt garn (1 tråd
Faerytale og 1 tråd Misti)
på p 7. Strikk 1 p vr = vrangen. Hjertet
strikkes ovenfra og ned:
Strikk først en og en av de to hjertebuene.
Sett dem på samme p
og strikk hjertedelen ferdig.
Hjertebue:

1. p (retten): * 1 r, øk 1 m (= løft
maskebuen, tverrtråden mellom
to m, fra baksiden og strikk den vridd r) *.
Gjenta fra * -- * i alt
4 ganger, avslutt med 1 r = 9 masker på p.
2. p: Strikk vr.
3. p: 1 r, øk 1 m, strikk til det gjenstår 1 m
på p, øk 1 m, 1 r = 11 m.
4., 6., 8., 10., og 14. p: Strikk vr.
5., 7., 9., 11. og 13. p: Øk 1 m i hver side,
som på 3. p = 21 m på
p. Legg arbeidet til side. Strikk en hjertebue
til.
Strikk hjertebuene sammen:
Sett de to hjertebuene på samme p = 42 m.
15. p: 1 r, øk 1 m, 19 r, ta 1 m fra hver av
delene og strikk disse 2
m r sammen, 19 r, øk 1 m, 1 r = 43 m.
16. p: Strikk vr.
17. p: Strikk r, uten økninger.
18. p og alle p fra vrangen: Strikk vr.
19. p og alle p på retten: 1 r, strikk 2 m vridd
r sammen. Strikk
til det gjenstår 3 m på pinnen, 2 m r
sammen, 1 r. Fortsett å felle på
denne måten, til det er 3 m igjen på pinnen.
Løft 1 m løst av p, strikk
2 m r sammen, løft den løse masken over =
1 m. Klipp av tråden,
trekk den gjennom m. Strikk en hjertedel til
på samme måte.
MONTERING OG PYNT
Fest løse tråder etter hvert. Hvis du ønsker
et mer loddent preg,
kan du tove hjertedelene forsiktig for hånd.
Strekk dem i fasong,
og la dem tørke flatt.
Snorer til oppheng: Legg opp 5 m med Fin,
farge naturhvit med
glitter, på p 2 1/2. Strikk 2 stk. hestetømmer
(som forklart), begge
50 cm lange. Legg snorene til side.
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Bokstaver: Strikk 1 hestetømme til hver
bokstav i ”God jul”.
For å finne ut hvor lang hestetømme du
trenger til den enkelte
bokstav, gjør du slik: Skriv bokstaver i
ønsket størrelse på pc-en
og print dem ut. Bruk disse som mal. Strikk
med Fin, farge rød
med glitter, på p 2 1/2. Form hestetømmene
til bokstaver, og sy
dem fast på hjertets forstykke. Sy røde
perler på bokstavene, som
ekstra pynt.
Hekleblomster: Legg opp 9 lm med Fin,
naturhvit med glitter,
og heklenål 2,5. Sett sammen til en ring med
1 kjm.
1. omg: 3 lm (= 1. stav), 2 st i ringen, * 6
lm, 1 kjm gjennom
toppen på siste st, 3 st i ringen *. Gjenta fra
* -- * i alt 5 ggr, 6
lm, 1 kjm gjennom toppen på siste st, 1 kjm
i 1. (= i 3. lm av de
3 i beg av omg).
2. omg: kjm til midterste st på forrige omg,
* 11 st i 6-lmb, kjm
i den midterste av de 3 st *, gjenta fra * -- *
i alt 5 ggr, 11 st i
6-lmb, 1 kjm i 1. kjm på omg. Klipp av
tråden og fest. Hekle i alt
9 slike blomster.
Plasser 8 av blomstene på hjertets forstykke
– 3 i hver hjertebue og
2 nederst i spissen. Sy dem på. Sy 1
blomsterknapp (= 1 liten knapp
oppå 1 stor) på hver blomst, se foto. Vent
med den 9. blomsten.
Hekle for- og bakstykke sammen: Legg
hjertedelene oppå
hverandre, vrange mot vrange. Husk å putte
de to snorene til oppheng mellom lagene.
Bruk Fin, naturhvit med glitter, og heklenål

2,5, og hekle delene sammen med fm, helt
ytterst i kanten. La det
være en liten åpning. Fyll hjertet med vatt,
og hekle igjen åpningen.
(Alternativt kan du sy delene sammen med
maskesting.)
Bølgekant rundt hjertet:
1. omg: Hekle med Fin, naturhvit med
glitter, og heklenål 2,5.
Hekle 1 fm (i fm-omg rundt hjertet), * 3 lm,
hopp over 2 fm, 1
fm *. Gjenta fra * -- * rundt hele hjertet,
avslutt med 3 lm og 1
kjm i 1. fm.
2. omg: * 5 st i lmb, 1 fm i fm *. Gjenta fra
* -- * ut omg, avslutt
med 1 kjm i 1. fm.
Fest den siste blomsten midt mellom
hjertebuene, husk en blomsterknapp midt
på.

