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VEILEDNING

Slik lager du en magisk ring:
Lag en løs garnløkke og hekle deretter  
fastmasker rundt løkken og garnenden.  
Når du har ønsket antall masker drar 
du i garnenden for å snøre sammen 
løkken.

Oppskrift
Heklet stjerne
1. omg: 5 fm i mr (5).
2. omg: 5 fm-økn (10).
3. omg: (1 fm, 3 lm, 1 fm i 2. lm fra 
hekle nålen, 1 fm, 1 fm i neste m) 5 x.
4. omg: (3 fm, 3 fm i spissen, 2 fm) 5 x.
Fell av.

Heklet hjerte
1. omg: 6 fm i mr (6).
2. omg: (1 fm, 3 fm i neste m) 3 x (12).
3. omg: 2 fm, 3 fm i neste m, (3 fm, 3 fm 
i neste m) 2 x, 1 fm (18).
4. omg: 3 fm, 6 st i neste m, hopp over 
1 m, 1 hst, 1 kjm, 1 hst, hopp over 1 m,  
6 st i neste m, 5 fm, 3 fm i neste m, 2 fm.
5. omg: 3 fm, (1 fm-økn, 1 fm) 3 x, 1 kjm, 
hopp over 1 m, 1 kjm, (1 fm, 1 fm-økn)  
3 x, 6 fm, 3 fm i spissen, 3 fm.
Fell av.

Stiving
Ta en liten skål og ha i ca. 2 ss lakklim i.  
Hell deretter i samme mengde vann.

Spenn opp de heklede stjernene og 
hjertene på en skummatte eller et 
stykke tykk papp og fest dem med 
knappenåler.
Stryk det uttynnede limet utover med 
en finger. De skal være helt våte.
Dryss med glitter og la dem tørke før 
nålene fjernes.

Påfør deretter litt fortynnet lim på 
motsatt side og dryss igjen med glitter.  
La dem tørke helt.

Klipp en tråd på ca. 15 cm og træ 
nålen.
Stikk nålen gjennom toppen og knyt 
en knute i endene. Klipp av tråd enden.

Heklet hjerte og stjerne
I samarbeid med Josefine Bjørn Knudsen

Materialer
Heklenål: Str. 2,5.
Panduro Garn Cotton 8/4 - Hvit 
Nål, Saks
Lakklim medium
Glitter
Knappenåler + skummatte/tykk papp

Forkortelser
fm = fastmaske
hst = halvstav
kjm = kjedemaske
lm = luftmaske
mr = magisk ring
omg = omgang
st = stav 
økn = økning


