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SITTEUNDERLAG med hjerte

Materiale: Pt3 Sitteunderlag med hjerte (2 stk): 300 g av fg 1 lys grå 7003 og 50 g av fg 2 hvit 7000.
Veiledende p: 60 eller 70 cm rundp 10. Heklenål 8 til kanten.
Strikkefasthet: 9 m glattstrikk med dobbel Pt3 på p 10 = 10 cm.
KONTROLLÈR STRIKKEFASTHETEN! Stemmer den ikke, må du skifte p.
Strikker du fastere, bruk tykkere p. Strikker du løsere, bruk tynnere p.
Mål: Ca 34 x 34 cm (strikkes rundt slik at den blir dobbel).
Legg opp 60 m med dobbel Pt3 og fg 1. Strikk glattstrikk rundt i 33 cm. Fell av. Sy et hjerte med
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SITTEUNDERLAG med hjerte

Materiale: Pt3 Sitteunderlag med hjerte (2 stk): 300 g av fg 1 lys grå 7003 og 50 g av fg 2 hvit 7000.
Veiledende p: 60 eller 70 cm rundp 10. Heklenål 8 til kanten.
Strikkefasthet: 9 m glattstrikk med dobbel Pt3 på p 10 = 10 cm.
KONTROLLÈR STRIKKEFASTHETEN! Stemmer den ikke, må du skifte p.
Strikker du fastere, bruk tykkere p. Strikker du løsere, bruk tynnere p.
Mål: Ca 34 x 34 cm (strikkes rundt slik at den blir dobbel).
Legg opp 60 m med dobbel Pt3 og fg 1. Strikk glattstrikk rundt i 33 cm. Fell av. Sy et hjerte med
fg 2 og dobbel tråd iflg diagr midt på sitteunderlaget. NB! Ett kors-sting sys over 2 x 2 m.
Heklekant (fg 2 og dobbel tråd): Beg nederst i høyre hjørne og hekle 1 omg fm slik: Langs de
lukkede sidene hopper du over hver 2 . m og hekler rundt 2 m (= 1 m fra oversiden og 1 m
fra undersiden) og hekle 2 fm i hver hjørne-m. Langs opplegg- og avfellingskantene hekler du
1 fm i hver m gjennom begge lagene,

1

= kors-sting over 2 x 2 m med fg 2.

