MODELL | 64-10

CRISSY CLUTCH
HVIT / OLIVEN
ALPAKKA TWEED & ALPAKKA FUR

#dustorealpakka #DSA
#houseofyarn_norway
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64-10
CRISSY CLUTCH HVIT / OLIVEN
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
ALPAKKA TWEED 50 % alpakka,
30 % merinoull, 20 % donegal,
50 gram = ca 80 meter
ALPAKKA FUR 59 % alpakka, 41 % merinoull,
50 gram = ca 60 meter
DESIGN

DM Collection

MÅL
Høyde ca
Bredde ca

24 cm
34 cm

GARNFORBRUK
ALPAKKA TWEED
Natur 113
ALPAKKA FUR
Natur 202
Oker 209

3 nøster
3 nøster
1 nøste

TILBEHØR
2 knapper
			
PINNEFORSLAG Heklenål nr 8
HEKLEFASTHET
		

9 fm med 1 tråd i hver kvalitet
og heklenål nr 8 = 10 cm

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

lm = luftmaske, fm = fastmaske

Legg opp 31 lm med ALPAKKA TWEED natur + ALPAKKA FUR
natur. Hopp over 1 lm, hekle 1 fm i hver lm = 30 fm. Snu med
1 lm etter hver rad og fortsett med 30 fm fram og tilbake. På 3.
rad lages 2 knapphull slik: Hekle 7 fm, 1 lm, hopp over 1 fm,
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hekle 14 fm, 1 lm, hopp over 1 fm, hekle 7 fm. Neste rad hekles
1 fm rundt lm. Etter 4 rader, hekles striper slik:
2 rader med ALPAKKA TWEED natur + ALPAKKA FUR oker,
3 rader med ALPAKKA TWEED natur + ALPAKKA FUR natur,
3 rader med ALPAKKA TWEED natur + ALPAKKA FUR oker,
4 rader med ALPAKKA TWEED natur + ALPAKKA FUR natur,
4 rader med ALPAKKA TWEED natur + ALPAKKA FUR oker.

TIPS!
Strikker du en clutch er det smart og enkelt å fôre vesken.
Dermed blir den stødigere og mer praktisk i bruk.
Slik gjør du: Det finnes et spesielt bomullsstoff med lim
til å stive opp vesker med, men du kan fint bruke et vanlig
bomullsstoff og stryke på vlies/vliseline. Bruk clutchen som
mal, og klipp fôret med cirka 2 cm sømrom. Sy bunn- og/
eller sidesømmene, press sømrommene og stikk fôret nedi
clutchen – vrange mot vrange. Brett inn sømrommet langs
kantene, og sy fôret til clutchen for hånd.

Arbeidet måler ca 20 cm.
Skift til ALPAKKA TWEED natur + ALPAKKA FUR natur. Fortsett
med fm til arbeidet måler 70 cm. Klipp av garnet.

MONTERING
Legg arbeidet flatt og på høykant med knapphullene øverst.
Brett opp ca 24 cm (= ca 22 cm igjen til lokk.)
Bruk 2 tråder ALPAKKA TWEED natur og hekle sammen sidene
med fm fra retten. Hekle også fm rundt lokket.
Sy i knappene.
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Garn brukt
i denne oppskriften
ALPAKKA TWEED er en flott garnkvalitet
med et klassisk, rustikt preg, men er like
mykt og behagelig som alle våre andre alpakkagarn. Garnet kommer i mange flotte
farger, inspirert av naturens fargespill.

ALPAKKA

TIPS: Plagg laget i Alpakka Tweed blir
myke og gode å ha på, og holder fasongen
godt ved bruk. Dette garnet er lett å strikke av og er flott til både plagg og tilbehør
til hele familien. Det rustikke preget er
perfekt sammen med Alpakka Fur.

50 % alpakka 30 % merinoull
20 % Donegal
Produsert i Peru

Hver gang du kjøper garn fra Du Store
Alpakka, støtter du Mirasolskolen i Peru.

TWEED
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50 gram = ca 80 meter
ULLVUGGE

•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

NB! Strikkefastheten som er oppgitt på
banderolen er kun veiledende. Husk at
du alltid skal følge strikkefastheten som
er oppgitt i oppskriften.

ALPAKKA FUR er et deilig mykt ”pelsgarn”
i rene naturfiber. Pelsgarnet blir flott i hele
plagg, men kan også strikkes sammen
med alle de andre garntypene fra Du
Store Alpakka.

ALPAKKA

FUR

59 % baby alpakka
41 % merinoull
Produsert i Peru

TIPS: Alpakka Fur gir flott effekt i
mønsterstrikk og kanter, men passer like
godt til tilbehør og hele plagg –
og til interiørstrikk.
Med Alpakka Fur kan du strikke deg en
”pels” med svært god samvittighet. Hver
gang du kjøper garn fra Du Store Alpakka,
støtter du Mirasolskolen i Peru.
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50g = ca 60 meter
ULLVUGGE

•
•
•
•
•

Ullvugge 30 grader C
Vrenges før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

NB! Strikkefastheten som er oppgitt på
banderolen er kun veiledende. Husk at
du alltid skal følge strikkefastheten som
er oppgitt i oppskriften.
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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

knitathome.no

gjestal.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN
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