Serviettringer
DESIGN: Bente Presterud Røvik www.benterovik.no
www.strikkeskolen.no
Mål: Bredde 6 cm, omkrets 17 cm.
Du trenger: 1 spole brunt knyttegarn (art nr. 41-548), pynt etter ønske, limpistol eller
sytråd (i passende farge).
Ring 740 85 880 (Creativ Company) eller gå inn på www.cchobby.no for
opplysninger om materialene.
Pinner: nr. 9.
Serviettringer
Legg opp 7 masker. Strikk rett fram og tilbake (= riller) til arbeidet måler 16-17 cm.
Fell av. Sy sammen strimmelen til en ring, med oppleggskanten mot avfellingskanten.
Dekor: Sy eller lim fast pynt etter ønske oppå serviettringen. Strikker du flere, kan du
godt pynte dem litt ulikt.

Trekk til lysglass, mursteinmønster
DESIGN: Bente Presterud Røvik www.benterovik.no
www.strikkeskolen.no
Mål: Tilpasses glasset
Du trenger: Et stort nøste hampsnor, 2 mm tykkelse (art nr. 74706002),.
Ring 55 55 32 10 (Global Hobby og Kunst) eller gå inn på www.globalhobby.no
for opplysninger om materialene.
Tilbehør: Pynt og bånd etter ønske, limpistol eller sytråd (i passende farge).
Heklenål nr. 9.
Trekk
Hekle en løs luftmaskekjede, som lett strukket rekker rundt glasset. Sett sammen til
en ring med 1 kjedemaske i 1. luftmaske..
Hekle 1 eller 2 omganger med fastmasker, hekle da 1 fastmaske i hver maske.
Hekle taksteinmønster slik:
1. omgang: 3 luftmasker (= 1. stav + 1 luftmaske), *hopp over 1 maske, 1 stav i
neste maske, 1 luftmaske*, gjenta *-* ut raden, avslutt med 1 kjedemaske i toppen av
1. stav.
Hvor mange ruter det blir på omg vil være avhengig av antall oppleggsmasker.
2. omgang: Hekle 1 kjedemaske i 1. hull. Hekle 3 luftmasker (= 1. stav + 1
luftmaske), *1 stav i neste hull, 1 luftmaske*, gjenta *-* ut raden, avslutt med 1
kjedemaske i toppen av 1. stav.
Gjenta rundt oppover til arb måler ønsket høyde – avslutt eventuelt med 1 eller 2
rader fastmasker.
Dekor: Sy eller lim fast pynt etter ønske. Træ eventuelt en snor gjennom maskene
øverst.

