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Springflower girlander	
Garn: Scheepjes Catona  
Heklenål: 3.0 mm Clover Amour 
Størrelse: ca 13,5 cm pr blomst 

Hekleuttrykk 

lm - luftmaske 
lmb - luftmaskebue 
kjm - kjedemaske 
fm - fastmaske 
st - stav 
relhstb - relief halvstav fra baksiden 
relfmfr - relief fastmaske fra forsiden 
bml - bakre maskeledd 
ho - hopp over 
fg - forrige 
pop - popcorn; 4 st i samme m, hekt av løkken fra heklenålen, før heklenålen inn i første stav 
fra forsiden, sett tilbake løkken på heklenålen, dra gjennom. Lås pop med 1 lm (telles ikke 
som en egen m). 
*-* - gjenta runden rundt 

Kjekt å vite 

• På slutten av hver runde finnes en oppsummering av antall masker i parantes (-). 
• Første maske på runden hekles som en stående maske, eller erstattes med lm slik;  

1 lm = fm, 2 lm = hst, 3 lm = st. 
• Avslutt hver runde med en kjm i første maske om ikke annet er angitt.  
• Fortsett med samme farge til ny farge blir angitt. 
• Dersom maskene ikke nevnes på runden skal de hoppes over. 
• Jeg heklet 5 blomster til min girlander. Du kan lage så mange du vil. 

Fargeskjema 

Farge 1 - 222  Farge 2 - 128  Farge 3 - 512 
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Mønster 

1. Farge 1. 12 st i en magisk ring. (12 st) 

2. 1 lm, *1 fm, 3 lm*. (12 fm, 12 lmb) 

3. Farge 2. Start i en valgfri lmb. *1 fm i lmb, 1 lm, ho fm, 3 st i neste lmb, 1 lm, ho fm*.  
(6 fm, 12 lmb, 18 st) 

4. *1 fm i fm, 2 lm, 1 st i første st, 3 st i neste st, 1 st i siste st, 2 lm*.  
(6 fm, 12 lmb, 30 st) 

5. Farge 3. Start rundt første st i en gruppe på fem.  
*5 relhstb, 1 lm, pop i fm, 1 lm*.  
(6 pop, 12 lmb, 30 relhstb) 

6. Farge 1. Hekles i bml (bortsett fra relfmfr). Start i første relhstb i en gruppe på fem.  
*1 fm, 1 hst, 3 st i neste m, 1 hst, 1 fm, 2 lm, 1 relfmfr rundt pop, 2 lm*.  
(12 fm, 12 hst, 18 st, 6 relfmfr, 12 lmb) 

7. Farge 2. Start i første fm etter en pop.  
*1 fm i fm, 1 hst i hst, 1 st i første st, 3 st i neste st, 1 st i siste st, 1 hst i hst, 1 fm i fm, 2 lm, 1 
relfmfr om relfmfr, 2 lm*.  
(12 fm, 12 hst, 30 st, 6 relfmfr, 12 lmb) 

8. 1 lm, *2 fm, 1 hst, 1 st, 3 st i neste m (den midterste av 3 st i samme m på fg runde), 1 st, 1 
hst, 2 fm, 1 lm, 1 fm i relfmfr, 1 lm*.  
(30 fm, 12 hst, 30 st, 12 lmb) 

9. Farge 3. Hekles i bml. Start i første fm etter fm i relfmfr.  
*5 fm, 3 lm, ho 1 st (den midterste av de 3 i samme m), 5 fm, 1 lm, ho lmb+fm+lmb*.  
(60 fm, 6x3-lmb, 6x1-lmb) 

Lag 5 like blomster. Fest trådene og blokk blomstene.  
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Girlander 

Farge 3. 10 lm, kjm i første lm, hvis du vil ha 
en løkke på begynnelsen av girlanderen (hvis 
ikke hopper du over de 10), 30 lm, *1 fm i en 
3-lmb på en blomst, 9 lm, kjm i 1-lmb på 
samme blomst, 3 lm, kjm i samme 1-lmb, 9 
lm, 1 fm i neste 3-lmb på samme blomst, 22 
lm, ta neste blomst*, gjenta *-* til du har 
festet alle blomstene, på siste gjentakelse 
erstattes de 22 lm med 30 lm. Vil du ha en 
løkke på slutten hekler du ytterligere 10 lm og 
en kjm i den 10:e lm fra heklenålen. Klipp av 
garnet. Fest trådene og heng opp din 
girlander! Sett pris på det du har laget! 

#annavirkpanna #springflower  
#springflowerbunting 

<3 Anna 


