Skuldervarmer

Skuldervarmer
Design: Aud B.
Garn: naturfarget to-tråds garn fra New Zealand, 100
gram
Pinner: rundpinne nr. 4
Heklenål: nr. 3,5
Hel lengde: 21 cm.
Størrelse: one size
Lukning: 1 hekteknapp
Om oppskriften
Første del av skuldervarmeren er en strikket vrangbord. Deretter er den heklet. Hvis en ønsker at den
skal være lengre, er det bare å hekle grunnmønster videre, uten økning. Da må en beregne mer garn.
Grunnmønster
4 st og 2 lm som gjentas. Den første av stavene hekles i staven fra forrige omg., så 2 st om
luftmaskebuen fra forrige omg. og den siste staven hekles i staven fra forrige omg. For å snu, hekles 3
luftmasker = 1 stav.
Økninger
Det økes ved å hekle 2 st, 2 lm, 2 st i en luftmaskebue. På neste omgang hekles det vanlig
grunnmønster igjen. Slik at økningene gjøres kun hver andre omgang.
Skuldervarmer
Legg opp 50 masker på rundpinne nr. 4, og strikk 1 r og 1 vr fram og tilbake. Når arbeidet måler 4 cm.
begynner den heklede delen. 1 omg: hekle 2 st i hver strikkede maske. Ved begynnelsen av hver
omgang, strikkes 3 lm som første stav. 2. omg.: hekle 4 st i de 4 føres stavene fra forrige omgang.
Hekle 2 lm og hopp over to staver fra forrige omg. Fortsett sånn nesten hele omg. og snu.
På 3. omg. økes det i 10. lmbue og 20 lmbue. Hekle 4. omg. uten økning. 5. omg.: øk i 5. lmbue, 16.
lmbue og 27. lmbue. 6 omg. uten økning. 7. omg.: øk i 3., 12., 23 og 32. lmbue. 8. omg. uten økning.
9. omg: øk i 10., 19. og 29. lmbue. 10. omg. uten økning. 11 omg.: øk i 7., 21. og 35. lmbue. 12. omg
uten økning. 13. omg.: øk i 4., 15., 30., og 41. lmbue. 14., - 17. omg uten økning.
Avslutt, og fest tråder. Sy i hekte på den strikkede delen.

