Maurstadlua

I Familien 26. september 2005 fikk jeg presentert "Heklelue à la Mari". Her så jeg muligheten til å
bli kvitt de små restene av morsomt garn. Rester av pelsgarn og mohair er ypperlig. Tynt
garn kan også brukes dobbelt eller sammen med andre garntyper. Effektgarn er spennende. I
tillegg må du bruke et stødig ullgarn i nedre kant og innimellom gjennom hele opplegget. Jeg
brukte Hifa trollgarn som viste seg å være ypperlig. I tillegg gikk rester av Fritidsgarnet. Luene
ble til slutt pyntet med rosetter. Luene er skikkelig varme, og sitter godt på hodet. Oppskriften til
Mari hekles fra nedenfra og opp. Dette ble litt uvant, og etter første forsøk komponerte jeg et eget
mønster der jeg hekler fra toppen og ned.
Liv-Toril Kvaløyseter, mai 2010

Heklenål nr 10 og 8.
Hst (halvstavene) hekles med nedstikk mellom maskene i forrige omgang.
Erstatt første halvstav med 2 lm (luftmasker), og avslutt omgangen meed 1 kjm (kjedemaske)
Legg opp 5 lm med heklenål nr 10. Ta sammen til en ring med 1 kjm i 1. lm.
1. omgang: 5 hst om ringen.
2. omgang: 2 hst i hver hst (=10 hst)
3. omgang: *1 hst. 2 hst i neste hst.* Gjenta *_* ut omgangen. (=15 hst)
4. omgang: *2 hst. 2 hst i neste hst.* Gjenta *_* ut omgangen. (=20 hst)
5. omgang: *3 hst. 2 hst i neste hst.* Gjenta *_* ut omgangen. (=25 hst)
6. omgang: *4 hst. 2 hst i neste hst.* Gjenta *_* ut omgangen. (=30 hst)
7. omgang: 30 hst
8. omgang: *5 hst. 2 hst i neste hst.* Gjenta *_* ut omgangen. (=35 hst)
9. omgang: 35 hst
10. omgang: *6 hst. 2 hst i neste hst.* Gjenta *_* ut omgangen. (=40 hst)
11. omgang: 40 hst
12. omgang: 40 hst
13. omgang: 40 hst
Bytt til heklenål nummer 8
14. omgang: 40 hst hekles med heklenål nummer 8
15. omgang: 40 hst hekles med heklenål nummer 8
16. omgang: 40 hst hekles med heklenål nummer 10.
Antall omganger kan variere med det garnet du har brukt.

Rosetter
Bruk det garnet du ønsker, og som skal gi luen den ekstra fargeklatten og piffen... Størrelsen vil
variere ut fra størrelse på heklenål, garn og antall omganger.
Legg opp 4 lm med heklenål nr 6. Ta sammen til en ring med 1 kjm i 1. lm.
Fm (fastmaskene) hekles med nedstikk mellom maskene i forrige omgang.
Erstatt første fm med 1 lm (luftmasker), og avslutt omgangen meed 1 kjm (kjedemaske)
1. omgang: 9 fm om ringen
2. omgang: 2 fm i hver fm (=18 fm)
3. omgang: 2 fm i hver fm (=36 fm)
4. omgang: *1 fm. 2 fm i neste fm.* Gjenta *_* ut omgangen. (=54 fm)
Rosettene kan pyntes med perler, bånd og knapper. Slipp fantasien løs.

Strikket hjerte
Strikket hjerte i fritidsgarn. Bruk pinne nummer 3.



























Øk 1 m: Strikk 1 r i det fremre leddet, og deretter 1 r i det bakre leddet.
Felle 1 m: Ta to masker løst av pinnen. En og en. Strikk disse to maskene sammen.
Legg opp tre masker.
Strikk 3 vr.
Øk 1 m i den første masken. 1 r. Øk 1 m i neste maske. 1 r.
5 m vr.
Øk 1 m i den første masken. 3 r. Øk 1 m i neste maske. 1 r.
7 vr.
Øk 1 m i den første masken. 5 r. Øk 1 m i neste maske. 1 r.
9 m vr.
Øk 1 m i den første masken. 7 r. Øk 1 m i neste maske. 1 r.
11 m vr.
Øk 1 m i den første masken. 9 r. Øk 1 m i neste maske. 1 r.
13 m vr.
Øk 1 m i den første masken. 11 r. Øk 1 m i neste maske. 1 r.
15 m vr.
Øk 1 m i den første masken. 13 r. Øk 1 m i neste maske. 1 r.
17 m vr.
Fell av 1 m. 6 r. Strikk 2 r sammen. Strikk r inntil det gjenstår 2 m. Strikk 2 rett sammen.
Venstre topp av hjertet
7 vr. Sett de andre maskene på en
hjelpepinne.
Fell av 1 m. 3 r. Strikk 2 r sammen.
5 vr.
Fell av 1 m. 1 r. strikk 2 r sammen.
Fell av resten av maskene.
Høyre topp av hjertet strikkes på samme
måte som venstre.

