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90199 HEKLET PLEDD OG PUTE I BESTEMORRUTER & STRIKKET PUTE
GARNKVALITET  Järbo 8/4 (100% Bomull ”Mercisert & Gasset”. Nøste ca. 50 g = 170 m)
GARNALTERNATIV  Järbo 12/6
HEKLET PLEDD
STØRRELSE  Ca. 50 x 135 cm
GARNMENGDE  Ca. 200 g (fg 32047)
 Ca. 200 g (fg 32018)
 Ca. 200 g (fg 32032)
 Ca. 200 g (fg 32000)
HEKLENÅL  Nr. 2.5

DESIGN & TEKST  Kerstin Arvelind
OVERSETTELSE  Karen Marie Vinje

FORKORTELSER   beg=begynn, fg=farge, fm=fastmaske, ggr=ganger, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, m=maske, omg=omgang, sm=sammen, 
 st=stav, stgr=stavgrupper.   

BESTEMORRUTE  Legg opp 6 lm med ubleket garn og sett sm til en ring med 1 kjm. 1. omg: Beg med 3 lm (= 1. st), deretter 2 st om ringen, 2 lm, 
 *3 st om ringen, 2 lm, gjenta fra * 2 ggr til = 4 stgr med 3 st i hver stgr og 2 lm imellom. Avslutt med 1 kjm i den 3. lm = øverste lm. 
 2. omg: Bytt til grønt garn og beg om lm i ene hjørnet med 3 lm (= 1. st), deretter 2 st + 2 lm + 3 st om samme lm i hjørnet, 2 lm, 
 * 3 st + 2 lm + 3 st om lm i neste hjørne, 2 lm, gjenta fra * 2 ggr til, avslutt omg med 1 kjm i 3. lm. 3. omg: Bytt til linfarget garn 
 og beg om lm i ene hjørnet, hekle 3 lm + 2 st + 2 lm + 3 st om samme lm, * 2 lm, 3 st om lm midt på siden, 2 lm, 3 st + 2 lm + 3 st 
 om lm i neste hjørne, gjenta fra * og avslutt omg med 1 kjm i 3. lm. 4. omg: Bytt til blått garn. Hekle som 3. omg, men med en 
 omg med 2 lm og 3 st ekstra om lm midt på siden. 5. og 6. omg: Hekle 1 omg fm rundt ruten med blått garn. Hekle 70 ruter. 

MONTERING  Sy sm rutene. 5 ruter i bredden og 14 ruter i lengden. Hekle 3 omg fm rundt pleddet og 3 fm i hver hjørnemaske. 

HEKLET PUTE (A) 
STØRRELSE  Ca. 40 x 40 cm
GARNMENGDE  Garn fra pleddet holder også til en pute.
 Ca. 50 g (fg 32047)
 Ca. 50 g (fg 32018)
 Ca. 50 g (fg 32032)
 Ca. 50 g (fg 32000)
HEKLENÅL  Nr. 2.5
TILBEHØR  Innerpute 40 x 40 cm

RUTE  Legg opp og hekle bestemorrute som til pleddet til og med 4. omg. Nå hekles videre slik: 5.-9. omg: Hekle 1 omg fm rundt 
 ruten med blått garn med 3 fm i hver hjørnemaske. Hekle 18 ruter. 

MONTERING  Sy sm 3 ruter både i bredden og lengden = 9 ruter. Legg bak- og forstykket sm med retten ut og hekle delene sm fra retten 
 med fm rundt tre av sidene. Legg inn en innerpute og sy igjen den siste siden. 

STRIKKET, RUTETE PUTE (B)
STØRRELSE  Ca. 40 x 40 cm
GARNMENGDE  Ca. 150 g (fg 32000)
PINNER  Nr. 3
TILBEHØR  Innerpute 40 x 40 cm, 8 knapper
STRIKKEFASTHET  Ca. 27 m glattstr på p nr. 3 = 10 cm – eller bruk den pinnetykkelsen du må ha  
 for at 27 m glattstr skal måle 10 cm. 

FORKLARING Første og siste masken strikkes rett = kantmaske. 

BAK- & FORSTYKKE  Legg opp 113 m på p nr. 3 og str 1 p r. Strikk videre med mønster ifølge  
 diagrammet, utenom på de 5 ytterste m i hver side som hele tiden strikkes i  
 rillestrikk (= r på alle p). Når arb måler 3 cm, strikkes 1 knapphull innenfor de  
 2 ytterste m i hver side slik: strikk 2 m sammen, 1 kast. Gjenta knapphullene med  
 10 cm mellomrom ytterligere 3 ggr = 4 knapphull på hver side. Strikk rett opp til  
 arbeidet måler 80 cm. Fell løst av. 

MONTERING  Spenn opp arbeidet ifølge målene, mellom fuktige kleder, og la dem tørke.  
 Brett puten dobbelt med retten ut og sy den pent igjen i motsatt side av  
 bretten. Sy i knapper i hver side på innsiden av bakstykket så de stemmer  
 med knapphullene på oversiden. Legg inn innerputen og knapp igjen.   

VASKERÅD  Strikkede/heklede plagg vaskes separat på finvask med vrangen ut og uten  
 optisk blekemiddel. Unngå bløtlegging. Strekkes i fasong i våt tilstand.  
 Tørkes liggende. 
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= vr på retten
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