
GARNMENGDE: 145 g Merinoull eller Silkeull

BLOMST: 35 gr

BUNNFARGE: 110 gr

HEKLENÅL: nr. 3,5

Design: Heidi Addison Hem

heklet teppe



OPPSKRIFT

RUNDE 1
1. Lag en ring av 8 lm 
2. 3 lm, 3 halve staver, dra en tråd 
gjennom 4+1 masker 
3. *lag ett kronblad, 4 lm* 
4. Gjenta fra * til * 6 ganger = 8 kronblader 

RUNDE 2
Bytt til bunnfarge
1. 3 lm, 3 st i lenke, 6 lm 
2. *4 st i lenke, 4 st i neste lenke, 6 lm* 
3. Gjenta * til * 2 ganger 
4. 4 st i lenke 
5. Hekle deg inn i første staven i denne 
omgangen for å avslutte runden.    

RUNDE 3
1. 3 lm, 3 st 
2. *3 st i lenke, 3 lm, 3 st i samme lenke, 8 st* 
3. Gjenta * til * 2 ganger 
4. 3 st i lenke, 3 lm, 3 st i samme lenke, 4 st. 
5. Hekle deg inn i første staven i denne 
omgangen for å avslutte runden. 

RUNDE 4
1. 3 lm, 6 st 
2. *3 st i lenke, 1 lm, 3 st i samme lenke, 14 st* 
3. Gjenta * til * 2 ganger 
4. 3 st i lenke, 1 lm, 3 st i samme lenke, 7 st 

Fest tråder på alle lappene før du tråkler dem  
sammen på vrangen. Hekle en kant med staver i  
bunnfargen rundt hele pleddet. I hjørnene hekler du 
slik: 2 st, 1 lm, 2 st. Avslutt med å dampstryke med 
lav varme på baksiden.

TEKNIKKER
lm: luftmaske
st: stavmaske
Halv stav hekles slik: som vanlig stavmaske, men ikke dra tråden gjennom de to siste 
maskene på nålen.
Kronblad hekles slik: lag 4 halve staver, dra en tråd gjennom 4+1 masker.

Les hele oppskriften før du begynner å strikke!

Mykt og deilig heklet pledd med blomster. Godt prosjekt for restegarn!

WWW.NOSTEBARN.NO
SE ALLE GARNFARGENE OG 
FLERE GRATISOPPSKRIFTER 

TRENGER DU HJELP?
E-POST: POST@NOSTEBARN.NO

TLF: 55 11 32 30

BUTIKKEN I BERGEN: 
ØSTRE NESTTUNVEGEN 6,

5221 NESTTUN

Vårt garn er ikke utsatt for unødvendig kjemisk behandling, og har alle ullens gode egenskaper inntakt. Lett og drøyt 
ullgarn til undertøy og klær. Vaskes for hånd med naturlig såpe. Ta kontakt for å få tilsendt katalog med oppskrifter, 
vaskemidler og Nøstebarns øvrige sortiment. Besøk oss gjerne på nettsiden eller i butikken vår i Bergen.


