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Del 3

Forkortelser

[] Hint: er skrevet i kursiv og i lilla, de er der for å hjelpe deg og forhåpentlig gjøre livet litt enklere, spesielt 
for begynnere. 
Referanser til bilder er [P] med det relevante bildenummeret. 
* * Gjenta instruksjonene mellom stjernene så mange ganger som anvist.

Dette er vanligvis en lang repetisjon og inneholder mange instruksjoner
()   Gjenta instruksjonene mellom parentesene så mange ganger som anvist.

 Dette er en mindre repetisjon.

Spesialmasker

Stor boble: Kast, stikk kroken gjennom anvist maske/luftmaskebue og dra gjennom en løkke [i samme 
høyde som maskene på sidene ], 7 ganger (15 løkker på kroken), kast og dra gjennom alle de 15 løkkene 
og lukk med 1 lm. Denne avsluttende m teller ikke med i mønsteret.
Skal du begynne omg med en stor boble, start med  å trekke en løkke gjennom og fest tråden.  
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26. Start med en løs st (eller 3 lm) i den siste hst i en av sidene [P1]
*i hjørne-st (2 st, dblst, 2 st) [P2], st i neste m, 1 lm, hopp over neste m,
(stor boble i neste m, 2 lm, hopp over de neste 2 m) 2 ganger,
stor boble i neste m, 1 lm, hopp over neste m  [P3,4,5]
st i de neste 6 m, hst i de neste 3 m, fm i de neste 24 m, hst i de neste 3 m,
st i de neste 6 m, 1 lm, hopp over neste m,
(stor boble i den neste m, 2 lm, hopp over de neste 2 m) 2 ganger,
stor boble i den neste m, 1 lm, hopp over neste m, st i neste m*[P6,7]
Gjenta fra * til * 4 ganger, se bort fra siste st.
Hekle sammen med første st, klipp av tråden og fest endene.
Maskeantall: pr side: 24 fm, 6 hst, 18 st, 6 stor boble, 1 hjørne-dblst
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27. Start med en løs hst (eller 2 lm) i den siste m i en av sidene  [P1]
*i hjørne-dblst (hst, st, hst) hst i de neste 3 m, dblst foran 1 lm-buen i neste ledige m i  omg 25,
(rmf fm  rundt neste stor boble , dblst i de neste 2 ledige m i  omg 25) 2 ganger,
rmf fm rundt neste stor boble, dblst i neste ledige maske i omg 25, [P2,3]
hst i de neste 12 m, fm i de neste 18 m, hst i de neste 12 m, dblst i neste ledige maske i  omg 25,
(rmf fm  rundt neste stor boble , dblst i de neste 2 ledige m i  omg 25) 2 ganger,
rmf fm rundt neste stor boble, dblst i neste ledige maske i omg 25, hst i de neste 3 m*[P4,5]
Gjenta fra * til * 4 ganger, se bort fra siste st.
Hekle sammen med første hst med en kjm.
Maskeantall: pr side: 18 fm, 6 rmf fm, 32 hst, 12 dblst, 1 hjørne-st
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28. 3 lm [tilsvarer 1 st], st i neste m, [P1]
*i hjørne-st (st, dblst, st), st i de neste 13 m inkludert de 1 lm buene som ligger bak dblst i forrige omgang
[P2, 3, 4], hst i de neste 14 m, fm i de neste 14 m, hst i de neste 14 m, st i de neste 13 m inkludert de 1 lm
buene som ligger bak dblst i forrige omgang. *[P5,6,7]
Gjenta fra * til * 4 ganger, se bort fra de siste 2 st.
Hekle sammen med 3. lm i begynnelsen av omg, klipp av tråden og fest endene.
Maskeantall: pr side: 14 fm, 28 hst, 28 st, 1 hjørne-dblst.

29. Start med en løs stav (eller 3 lm) i den siste m i en av sidene [P1]
*i hjørne-dblst (st, dblst, st) st i de neste 70 m* [P2,3,4] Gjenta fra * til * 
4 ganger, se bort fra siste st.
Hekle sammen med første st, klipp av tråden og fest endene.
Maskeantall: pr side: 72 st, 1 hjørne-dblst
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Hint: Hjørnene i denne omg er ikke symmetriske 
30. Start med en løs st (eller 3 lm) i den siste m i en av sidene [P1]
*1 lm, i hjørne-st (st, 2 lm, st, 1 lm, st) [P2], (1 lm, hopp over neste m, st i neste m) 36 ganger * [P3,4]
Gjenta fra * til * 4 ganger, se bort fra siste st.
Hekle sammen med første st, klipp av tråden og fest endene.
Maskeantall: pr side: 39 st, 38 x 1 lm-buer, 1 x 2 lm-hjørne

31. Start med en løs rmb fm (eller 1 lm) rundt den siste m i en av sidene. [P1]
*i 2 lm-hjørne (fm, 2 lm, fm) rmb fm  rundt neste m, trlst i hjørne-dblst omg 29, [P2,3]
(rmb fm rundt neste m, trlst i neste ledige maske omg 29) 36 ganger, rmb fm rundt neste m, trlst i 
hjørne-dblst omg 29, rmb fm rundt neste m *[P4,5,6]

Gjenta fra * til * 4 ganger, se bort fra siste rmb fm.
Hekle sammen med første rmb fm, klipp av tråden og fest endene. 
Maskeantall: pr side: 2 fm, 39 rmb fm, 38 trlst, 1 lm-hjørne. 



Hint: Hjørnene i denne omg er ikke symmetriske
32. Start med en løs st (eller 3 lm) i den siste m i en av sidene, [P1]
*i 2 lm-hjørne (2 st, dblst, st) st i de neste 79 m *[P2,3,4] 
Gjenta fra * til * 4 ganger, se bort fra siste st. 
Hekle sammen med første st, klipp av tråden og fest endene. 
Maskeantall: pr side: 82 st, 1 hjørne-dlbst 

Fest alle ender, og blokk ut arbeidet til et 50 cm x 50 cm kvadrat.

Hvis du lager 2 kvadrater som skal hekles sammen foreslår jeg at du bruker fm og legger dem med vrangen 
mot hverandre. Husk å bruke 3 fm i hjørne-dblst, slik at puten får en fin form. Hekle rundt 3 sider, plasser 
en pute inni, og fortsett med å hekle rundt den 4. siden.  

Hvis du, som meg, skal bruke et ferdig putevar, er det slik jeg fester arbeidet til putevaret:

Fest arbeidet til putevaret med knappenåler, start med en knappenål i hvert hjørne. Fest så nåler rundt, 
legg arbeidet flatt og sett nåler rundt sirkelen i slutten av del 1 av oppskriften. 
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Med synål og sytråd syr du noen små sting i midten av arbeidet. Deretter syr du med små sting rundt 
sirkelen, og til slutt syr du rundt alle fire sidene. 

Dette sikrer at arbeidet ikke "siger" etter en tids bruk. s

♥ Takk for at du ble med på denne mini hekle-alongen

♥ Trenger du råd eller hjelp får du det i FB-gruppen min: 
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/

♥ Jeg vil svært gjerne se eksempler på deres Sweet Caroline, legg gjerne inn ditt ferdige prosjekt i 
bildealbumet på Helens Hookaholics.

♥ Abonner på hjemmesiden min:  http://www.crystalsandcrochet.com/ for å holde deg oppdatert på alle 
mine design. 

♥ Vær så snill og husk at dette er mitt design og at jeg har copyright på det. Du kan gjerne dele en link til 
hjemmesiden min eller Ravelry med hvem du vil, du kan printe ut PDF til eget bruk, men vær så snill og 
ikke endre , forandre eller dele den på noen måte.  

Vær så snill og respekter meg, slik jeg respekterer dere ♥

Love 
 Helen x




