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snuggle up blanket - caring version
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Caring Fraya 
97% recycled cashmere, 3% recycled 
wool 
25 g = 75 m

#SNUGGLEUPBLANKET 

snuggle up blanket - caring version
Cirka 65 x 80 cm

250 g Caring Fraya (10 x 25 g)

Non Commercial - You may not use this 
material for commercial purposes.
Copyright © 2021 FRAYAYARN.COM

FRAYA 9032

GARN

GARNFORBRUK

HEKLEFASTHET

VEILEDENDE PINNE

MÅL

VARIASJON

FORKORTELSER:

OBS: Det er viktig å overholde 
fastheten. Det heklede arbeidet skal 
være tett og pent. Prøv evt. med en 
grovere eller finere heklenål.

m = maske
lm = luftmaske
stm = stavmaske
sm = sammen
omg = omgang

MØNSTER:
Mønsteret går over 13 m + 3. Det hekles kun i maskeleddet tettest på deg selv, altså kun gjennom 
det ene maskeledd.
1. omg: 3 lm, 1 stm i den 2. siste stm fra siste rekke, *2 stm sm, 2 stm sm, 1 stm, (1 lm, 1 stm) 
gjenta fra ( til ) i alt 4 ganger, 2 stm sm, 2 stm sm* gjenta fra * til * omgangen ut, avslutt med 2 
stm, snu.
Denne omgangen gjentas.

BABYTEPPE 65 CM X 80 CM (10 MØNSTERRAPPORTER):
Hekle løst 133 lm, snu.
Det hekles kun i maskeleddet tettest på deg selv, altså kun gjennom det ene maskeledd
1. omg: 3 lm, 1 stm i den 4. maske fra nålen, *2 stm sm, 2 stm sm, 1 stm, (1 lm, 1 stm) gjenta fra ( 
til ) i alt 4 ganger, 2 stm sm, 2 stm sm* gjenta fra * til * omgangen ut, avslutt med 2 stm, snu.
2. omg: 3 lm, 1 stm i den 2. siste stm fra siste rekke, *2 stm sm, 2 stm sm, 1 stm, (1 lm, 1 stm) 
gjenta fra ( til ) i alt 4 ganger, 2 stm sm, 2 stm sm* gjenta fra * til * omgangen ut, avslutt med 2 
stm, snu.
Denne omgangen gjentas til arbeidet måler ca. 80 cm eller ønsket lengde, kutt garnet.

MONTERING:
Skyll opp arbeidet etter vaskeanvisning på banderolen, strekk teppet i fasong etter mål og la det 
tørke liggende.

2 mønsterrapporter = 13 cm i bred-
den, 6,5 omg = 10 cm, hekle en prøve 
hvor du hekler 42 lm (3 mønsterrap-
porter), og deretter hekler du 8 omg.

Heklenål nr. 4,5
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Du kan også hekle gjennom begge 
maskelenker, det gir et litt annet 
uttrykk.


