
Beanie
by Me





1–a

2–a

3–a

4–a

5–a

5–c

5–b

5–d

1–b

2–b

3–b

5–e

Nr. 5: 021766

HEKLET LUE – GRUNNOPPSKRIFT:
Garnforbruk Molly/Luva (1 nøste = 50 g)
Kort lue – ca. 2 nøster 
Lang lue – ca. 3 nøster

Bruk heklenål nr. 5

Forkortelser:
Lm = luftmaske
Kjm = kjedemaske
St = stav

Staver hekles ved å stikke heklenålen gjennom begge  
maskebuene.

Husk å ikke holde garnet for stramt, da blir heklingen hard og 
altfor tett. Hekle gjerne en prøvelapp før du begynner på luen.

LUE MEDIUM
(omkrets ca. 56–60 cm)

Slik gjør du:
Legg opp 4 lm og sett dem sammen til en ring med 1 kjm.
Omg. 1: Hekle 2 lm og 10 st rundt ringen (begynn hver omgang 
med 2 lm og avslutt med 1 kjm i den andre lm du heklet i 
begynnelsen av omgangen). 
Omg. 2: Hekle 2 st i hver st = 20 st.  
Omg. 3: Hekle *2 st i de følgende 2 st, 1 st i st. Gjenta * og 
avslutt med 2 st i de siste 2 st = 34 st.  
Omg. 4: Hekle *5 st, 2 st i neste st. Gjenta * og avslutt med 
4 st = 39 st.
Omg. 5: Hekle *2 st, 2 st i neste st. Gjenta * = 52 st. 
Omg. 6: Hekle *9 st, 2 st i neste st. Gjenta * og avslutt med  
2 st = 57 st.
Omg. 7–15: Hekle st i st = 57 st. Ca. 15 omganger blir en ganske 
kort lue, vil du ha luen lengre, fortsetter du bare å hekle til 
ønsket lengde, prøv den gjerne underveis. 
Avslutt med 1 kjm i den andre lm på forrige omgang. Dra tråden 
gjennom til innsiden av luen og fest den med en stoppenål.

LUE SMALL
(omkrets ca 52–56 cm)

Hekle etter oppskriften på lue medium, til og med omg. 5. 
Hekle deretter omg. 6–14 med 1 st i hver st = 52 st.

LUE LARGE
(omkrets ca. 60–64 cm)

Hekle etter oppskriften til lue medium, til og med omg. 6.  
Omg. 7: Hekle *13 st, 2 st i neste st. Gjenta * og avslutt med 
1 st = 61 st.
Omg. 8–15: Hekle 1 st i hver st = 61 st.

STRIPETE LUE
Bytt farge på garnet når du begynner på en ny omg. Klipp av 
tråden fra forrige omgang ca. 10 cm fra arbeidet og la enden 
henge. La det være en like lang ende på tråden til den nye far-
gen. Fest alle tråder på innsiden av luen, når du har heklet ferdig.

Fine dusker lager du enkelt med verktøyet for garnballer 
(714013).

Cool, søt, posete eller stram. Stripete, fargerik eller 
diskret. Smaken er forskjellig og vi vil at din lue skal bli 
akkurat slik du vil ha den. Derfor gir vi deg her  
grunnoppskrift på hvordan du hekler en lue, du velger 
selv garn, farger og utseende – og dekor, hvis du øn-
sker det! Hekleoppskriftene passer best til garntypene 
Molly og Luva som vi har brukt her. Vil du ha striper, 
velger du selv hvor mange og hvor brede. Det samme 
gjelder fargene – kanskje du vil bruke mange 
forskjellige, eller velge ensfarget. En dusk i toppen? 
Javisst! Din lue, på din egen måte!

SLIK HEKLER DU:

2. Luftmaske: Masken sitter på heklenålen,  
lag et kast og dra gjennom masken.

1. Begynn slik: Lag en g træ den over heklenålen.

3. Sett sammen luftmasker til en ring: Stikk heklenålen gjennom den 
første luftmasken. Lag et kast og dra tilbake gjennom alle maskene 
på nålen. Hekle den første omgangens staver rundt hullet som blir i 
midten av ringen.

4. Kjedemaske: Du har en maske på heklenålen. Træ nålen  
gjennom masken du vil sette sammen, lag et kast og dra heklenålen 
gjennom maskene.

5. Stav: Du har en maske på heklenålen. Lag et kast, træ nålen gjennom 
maskebuen på forrige omgang, lag et nytt kast og dra nålen gjennom 
maskebuen – du har nå tre masker på nålen. Lag et nytt kast og dra gjen-
nom de to første maskene på nålen, lag et nytt kast og dra gjennom de to 
siste maskene på nålen.714013


