
GARNKVALITET 
Zpagetti (92 % Høykvalitets Bomull,                    
8% Øvrige Fibre. Rull ca. 900 g = 120 m)

GARNFORBRUK 
Ca. 900 g

HEKLENÅL 
Nr. 12

FAKTA
Zpagetti er et gjenvinningsprodukt som er 
basert på overskudd fra moteindustrien. 
Derfor varierer garnets egenskaper når det 
gjelder fargenyanser, tykkelse, elastisitet og 
tøyelighet.

TIPS & RÅD 
Hooked Zpagetti er et garn der tykkelse og 
struktur varierer. Derfor er det viktig å kon-
trollere at fasong og størrelse på vesken 
stemmer med dine ønsker, så mål arbeidet 
med jevne mellomrom. Heklefastheten kan 
altså variere fra nøste til nøste, noe som 
også kan påvirke størrelsen på modellen.

fm=fastmaske, flg=følgende, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, m=maske, sm=sammen

Luftmaske (lm): Lag en løkke på garnet, stikk nålen i løkken, 1 kast på nålen, trekk det gjennom 
løkken på nålen.
Kjedemaske (kjm): Stikk nålen inn i en m på foregående rad/omg, 1 kast på nålen, trekk det      
gjennom m og m på nålen.
Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i en m på forrige rad/omg, 1 kast på nålen, trekk det gjennom m 
(= 2 m på nålen), 1 kast, trekk det gjennom de 2 m.

Hekle rundt i spiral: Modellen hekles rundt og rundt som i en spiral. Derfor kan det være praktisk 
å bruke en markør for å markere begynnelsen på omgangene.
Økningstips: Øk 1 fm ved å hekle 2 fm i neste fm.
Fellingstips: Fell 1 fm ved å hekle de neste 2 fm sm slik: * Stikk nålen ned i neste fm, 1 kast, trekk 
det gjennom m *, gjenta *-* én gang til, 1 kast, trekk det gjennom alle 3 m på nålen.

Hekle rundt: Lag en løkke og hekle deretter 4 lm. Hekle sm luftmaskekjeden til en ring med                  
1 kjm i 1. m.
Omg 1: Øk ved å hekle 2 fm i hver av de flg 4 m = 8 m
Omg 2: Øk ved å hekle 2 fm i hver av de flg 8 m = 16 m
Omg 3: Øk ved å hekle *1 fm i neste m, 2 fm i flg m*, gjenta *-* ut omg = 24 m
Omg 4-8: Øk 8 m jevnt fordelt på omg = 64 m
Omg 9-13: 1 fm i hver m ut omg
Omg 14-16: Fell 8 m jevnt fordelt på omg = 40 m
Omg 17: 1 fm i hver m ut omg
Omg 18: 1 kjm i hver m ut omg.

Etter siste kjm på omg hekles 10 lm (= hempe til oppheng). Fest luftmaskekjeden med 1 kjm i         
3. m fra kjm der du begynte. Hekle 1 fm i hver m på hempen. Klipp av garnet og trekk det gjennom 
siste m. Fest løse tråder.
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