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FIN

ALPAKKA TWEED

41·01 FRYNSEPONCHO
DESIGN

Hrönn Jónsdóttir

GARN

FIN 50 % baby alpakka, 50 % silke,
50 gram = ca 165 meter
ALPAKKA TWEED 50 % alpakka,			
30 % merinoull, 20 % donegal,
50 gram = ca 80 meter

STØRRELSER

S/M		(L/XL)

PLAGGETS MÅL
Bredde ca
Lengde ca

100		(120) 		cm + frynser
65		 (71) 		cm + frynser

GARNFORBRUK
Fin
Natur 201 ca

8 		 (10) 		 nøster

Alpakka Tweed
Natur 113 ca

3 		 (4) 		 nøster

HEKLENÅL

Nr 4

HEKLEFASTHET		
Heklefastheten er ikke avgjørende for 		
dette prosjektet, men bør være i nærheten
		av 19 st med Fin = 10 cm
FORKORTELSER

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

FORSTYKKET
Legg opp 202 (242) lm med Fin.
1. rad: Begynn i 2. lm fra nålen og hekle 1 fm i hver m = 201 (241) fm.
2. rad (retten): Snu med 1 lm, 1 fm i 2. fm fra nålen, *5 lm,
hopp over 3 m, 1 fm i neste m, gjenta fra *-* ut raden.
3. rad: Snu med 5 lm (telles som 1 st + 2 lm), *1 fm i neste
lm-bue, 5 lm*, gjenta fra *-* og avslutt med fm i siste lm-bue,
2 lm, 1 st i siste fm.
4. rad: Snu med 5 lm (telles som 1 st + 2 lm), hopp over
lm-buen av 2 lm, 4 st i neste lm-bue, *2 lm, 1 st i neste lm-bue,
2 lm, 4 st i neste lm-bue*, gjenta fra *-* og avslutt med 2 lm,
1 st i 3. lm fra begynnelsen av siste rad.
5. rad: Snu med 5 lm (telles som 1 st + 2 lm), fm i lm-buen
av 2 lm, *5 lm, 1 fm i neste lm-bue*, gjenta fra *-* og avslutt
med 2 lm, 1 st i 3. lm fra begynnelsen av siste rad.
6. rad: Snu med 1 lm, 1 fm i 1. st, *5 lm, 1 fm i neste lm-bue*,
gjenta fra *-* og avslutt med 5 lm, 1 fm i 3. lm fra begynnelsen
av siste rad.
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Gjenta 3.-6. rad til arbeidet måler ca 64 (70) cm.
Tilpass lengden slik at det avsluttes etter 6. rad.
Klipp av garnet og trekk tråden gjennom siste m.

BAKSTYKKET
Hekles som forstykket.

MONTERING
Legg delene med rettsiden mot rettside. Hekle sammen
oppleggskantene med kjm. La det stå igjen en åpning
på ca 24 cm på midten.

KANT RUNDT PONCHOEN

FRYNSER

Hekle 1 omgang st med Alpakka Tweed rundt hele ponchoen.

Knytt frynser i ca 3. hver m rundt ponchoen. Hver frynse lages

Begynn ved skuldersømmen på venstre skulder og hekle langs

av 2 x 30 cm tråd av Fin og 1 x 30 cm tråd Alpakka Tweed.

bakstykkets kanter først (1. st hekles som 3 lm). Pass på at

Legg trådene dobbelt og bruk heklenålen til å hente en løkke

kanten hverken strammer eller buler og hekle 2 st + 3 lm + 2 st

gjennom kanten fra vrangen. Trekk trådendene gjennom

i hvert hjørne. På kantene nede på for- og bakstykket hekles

løkken og stram til.

3 st i hver lm-bue.
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
Fin er et 2-tråds garn som strikkes
på tynne pinner. Garnet finnes både
i håndmalte og ensfargede, godt
avstemte nyanser. Silken gir flott glans,
mens miksen av silke- og alpakkafibrene
gjør at garnet puster godt.
Dessuten gir alpakkaen en lun varme
som gjør garnet ideelt til babyplagg.

FIN
50 % baby alpakka
50 % mullbærsilke
Produsert i Peru

Strikkefasthet: 27 masker glattstrikk
på pinne 3 = 10 cm.
50 gram = ca 165 meter
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50 gram = ca 165 meter

•
•
•
•
•
•

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 13 flotte
farger, inspirert av naturens fargespill.

ALPAKKA

TWEED
50 % alpakka • 30 % merinoull
20 % donegal
Produsert i Peru

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.
Strikkefasthet: 17 m i glattstrikk
på pinne 5 = 10 cm.
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Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskepose
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt
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17
50 gram = ca 80 meter

•
•
•
•
•
•

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

50 gram = ca 80 meter
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FOTO: ELISABETH TØNNESSEN | STYLIST: NINA KVESETH, MAZEAGENCY/MAZEHAIR | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO: KAI HANSEN TRYKKERI | TAKK TIL SELVÅG GARTNERI OG MONKI
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design til håndstrikking og tilbehør til
faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no
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DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/DUSTOREALPAKKA
INSTAGRAM: DUSTOREALPAKKA
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