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FRAYA 2043

FORKORTELSER:
m = maske
lm = luftmaske
km = kjedemaske
stm         = stavmaske

Designet av Bente Dalsgaard Andersen

Forstykkene på vesten hekles fra midten foran og ut til sidesømmen.
Bakstykket hekles fra sidesøm til sidesøm, til slutt hekles en kant hele veien rundt på vesten, strop-
pene hekles samtidig med kanten rundt.

Mønster delbart med 4:
3 lm, snu, 3 stm om lm, *1 lm hopp over stm gruppe, 3 stm om lm* gjenta *_* rekken ut, slutt med 
1 lm, hopp over stm gruppe, 1 stm i lm.
Gjenta denne rekke.

Stripeforslag se neste side.

Forstykke:
Hekle 52 (52) 56 (56) lm
1. rk: 3 stm i 4. m fra nålen *1 lm, hopp over 3 m, 3 stm i neste m* gjenta *_* i alt 11 (11) 12 (12) 
ganger, 1 lm, hopp over 3 m, 1 stm i siste m
2. rk: 3 lm, snu, 3 stm om lm, *1 lm hopp over stm gruppe, 3 stm om lm* gjenta *_* i alt 11 (11) 12 
(12) ganger, 1 lm, hopp over stm gruppe, 1 stm i lm
Hekle 2 (2) 3 (3) rekker til på samme måte som 2. rk
Neste rk: 3 lm, snu, 3 stm om lm, *1 lm hopp over stm gruppe, 3 stm om lm* gjenta *_* rekken ut, 
slutt med 1 lm, hopp over stm gruppe, 3 stm i lm = 1 økning
Neste rk: 4 lm, snu, 3 stm i 4. m fra nålen = 1 økning *1 lm hopp over stm gruppe, 3 stm om lm* 
gjenta *_* rekken ut, slutt med 1 lm, hopp over stm gruppe, 1 stm i lm
Gjenta disse 2 rekkene i alt 3 ganger, det er nå heklet i alt 8 økninger og 12 (12) 13 (13) rekker.
Neste rk: 3 lm, snu, 3 stm om lm, *1 lm hopp over stm gruppe, 3 stm om lm* gjenta *_* rekken ut, 
slutt med 1 stm i lm = 1 felling
Neste rk: 3 lm, snu, 3 stm om lm = 1 felling *1 lm hopp over stm gruppe, 3 stm om lm* gjenta *_* 
rekken ut, slutt med 1 lm, hopp over stm gruppe, 1 stm i lm
Gjenta disse 2 rekkene i alt 2 ganger, det er nå heklet i alt 6 fellinger og 18 (18) 19 (19) rekker.
Neste rk: 3 lm, snu, 3 stm om lm, *1 lm hopp over stm gruppe, 3 stm om lm* gjenta *_* rekken ut, 
slutt med 1 lm, hopp over stm gruppe, 1 stm i lm
Gjenta denne rekken til arbeidet måler ca. 20 (22) 24 (26) cm (= 25 (28) 31 (33) rk), klipp garnet og 
trekk det gjennom den siste masken.
Hekle det andre forstykket på samme måte.

Bakstykke:
Hekle 56 (56) 60 (60) lm
1. rk: 3 stm i 4. m fra nålen *1 lm, hopp over 3 m, 3 stm i neste m* gjenta *_* i alt 12 (12) 13 (13) 
ganger, 1 lm, hopp over 3 m, 1 stm i siste m
2. rk: 3 lm, snu, 3 stm om lm, *1 lm hopp over stm gruppe, 3 stm om lm* gjenta *_* i alt 12 (12) 13 
(13) ganger, 1 lm, hopp over stm gruppe, 1 stm i lm
Gjenta rekke 2 til arbeidet måler ca. 40 (44) 48 (52) cm (= 51 (57) 63 (69) rk), klipp garnet og trekk 
det gjennom den siste masken.

E1

STØRRELSER
XS (S) M (L)

MÅL
Lengde midt bak ca.:
18 (18) 19 (19) cm.
½ overvidde ca. :
40 (44) 48 (52) cm.

GARN
Soft FRAYA
100 % Cotton
50 g = 180 m

GARNFORBRUK
1 nøste av hver av 7 forskjellige 
farger

HEKLEFASTHET
I mønster på nål nr. 2½:
31 m x 13 rk = 10 x 10 cm

VEILEDENDE NÅL
Heklenål nr. 2½

OBS: Størrelsen på nålene er kun 
veiledende. Hekler du fastere enn 
hekleefastheten skal du gå opp i 
pinnestørrelse – hekler du løsere skal 
du gå ned i nålstørrelse.

ANNET/TILBEHØR
4 knapper



3         4 FRAYAyarn.com

#SUMMERVIBETOP

Montering:
Fest alle ender, sy eller hekle sidesømmene sammen.

Kant og stropper:
Start i spissen på forstykket, hekle ca. 80 (80) 83 (83) lm (=26 (26) 27 (27) cm) luftmasker til 
stropp, klipp garnet og trekk enden gjennom den siste masken.
Hekle en kant rundt hele vesten med stm, start på rettsiden i en av sidesømmene. 
Hekle 3 lm, hekle stm hele veien rundt, pass på at kanten ikke bølger seg. 
Når du kommer til stroppen, hekles 1 stm i hver lm til den siste, her hekles 8 stm, fortsett med å 
hekle stm i bunnen av stavmaskene så stroppen består av 2 rekker stm, fortsett med stm rundt på 
vesten. Avslutt med 1 km i 3. lm, klipp garnet og trekk enden gjennom den siste masken.
Fest de siste endene.
Sy stroppene fast på bakstykket.
Sy i knapper.
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Kanel   90063537

Karry  90063535

Blå  90000091

Støvet tulipan 90063591

Lys grønn 90000085

Syrin  90000088

Støvet rosa 90000087

Forstykke Bakstykke Bakstykke Bakstykke Bakstykke

Finn frem fargeblyantene og lek 
med fargene selv


