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Forkortelser 
m maske fm fastmaske bl bakre løkke 
omg omgang hst halvstav fl fremre løkke 
lm luftmaske  st stav mb rundt maske bakfra 
kjm kjedemaske

  
dbst dobbelstav mf rundt maske forfra 

k kast trst trippelstav   
 
[] Hints: Er skrevet i lilla kursiv, og skal hjelpe og rettlede deg.  Forhåpentligvis g jør de 
livet lettere, spesielt for nybegynnere.   
 
Henvisning til bilder er [P] med relevant bildenummer 
 
* * Gjenta instruksjonene mellom stjerne det antall ganger som er spesifisert.  
 Dette er normalt sett en repetisjon for en hel side og vil inneholde flere instruksjoner.   
 
() eller ( ) Gjenta instruksjonene mellom parantesene det antall ganger som er 
spesifisert. 
Dette er en mindre repetisjon.  
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Spesielle masker 
 
Dbst7sm: 2 kast, plasser kroken i riktig maske, nytt kast og trekk g jennom. 3 løkker på 
kroken. Kast og trekk g jennom 2 løkker, 2 ganger. Gjenta i de neste 6 maskene. Kast og 
trekk g jennom alle 8 løkkene. 
 
Mfst3sm: Kast, plasser kroken rundt riktig maske fra forsiden, kast og trekk g jennom. 
Nytt kast og trekk g jennom 2 løkker. 2 løkker ig jen på kroken. Gjenta rundt de neste 2 
maskene, kast og trekk g jennom alle 4 løkkene. 
 
Dbstgruppe:  2 kast, plasser kroken i riktig maske, kast og trekk g jennom 2 løkker 2 
ganger. Gjenta 2 ganger til i samme maske/bue (4 løkker på kroken) Kast og trekk 
g jennom alle 4 løkkene. 
		
Rysje m: Lages over 3 m. flfm i angitt maske, og arbeid rundt samme maske forfra fra 
topp til bunn (hst, 3 st) Hopp over neste m, flfm i neste maske. 
 
Fm3sm: Plasser kroken i angitt maske, kast og trekk opp en løkke. 2 løkker på kroken. 
Gjenta i de to neste maskene/buene, 4 løkker på kroken. Kast og trekk g jennom alle 4 
løkkene. 
 
Perle m: St i m/bue. Mens du jobber rundt staven, kast og trekk fram 3 ganger. Kast og 
trekk g jennom alle 7 løkkene på kroken. 
For å lage en  Start perle m  starter du med 3 lm eller en stående st. og g jør resten som 
beskrevet. 
 
Boble : Kast, plasser kroken g jennom angitt maske eller bue, kast og trekk opp en 
løkke [like høyt som maskene rundt.], 4 ganger (9 løkker på kroken) Kast og trekk 
g jennom alle 9 løkkene og lukk med 1 kjm. Denne kjm regnes ikke som en egen maske. 
For å lage en  Start boble starter du med en luftmaske på kroken slik du ville g jort for å 
lage en stående maske. 
 
Lang fm: Plasser kroken g jennom en maske eller bue en eller flere omganger lenger 
ned i arbeidet  som instruert. Kast og trekk opp en løkke til samme nivå som den 
omgangen du er på, kast og trekk g jennom begge løkkene på kroken. 
 
Popcorn: Lag 5 st i samme m, fjern kroken fra løkken og stikk den g jennom første st, 
hent løkken og trekk g jennom. 1 kjm for å lukke. Denne kjm regnes ikke som en egen 
maske, og skal ikke regnes med i en evt. luftmaskebue du skal lage etterpå. 
 
For å lage et start popcorn, start med en stående stav eller 3 lm som din første m. 
 
Foldet fm: Plasser kroken g jennom bakre løkke på neste dblst og bakre løkke på 
samme dblst i omgangen før, kast og trekk g jennom 2 løkker, kast og trekk g jennom 2 
løkker. 
 
Mfdbst3sm: 2 kast, plasser kroken rundt masken fra forsiden, kast og trekk fram en 
løkke. Kast og trekk g jennom 2 løkker 2 ganger. Du har nå 2 løkker på kroken. Gjenta 
rundt de neste 2 m (4 løkker på kroken) Kast og trekk g jennom alle 4 løkkene. 
 
Mfdbst5sm: 2 kast, plasser kroken rundt masken fra forsiden, kast og trekk fram en 
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løkke. Kast og trekk g jennom 2 løkker 2 ganger. Du har nå 2 løkker på kroken. Gjenta 
rundt de neste 4 m (6 løkker på kroken). Kast og trekk g jennom alle 6 løkkene. 
 
1. Start med en magisk ring, 1 lm og 12 hst i ringen. Fest til den første hst med en kjm, 
Maskeantall: 12 hst 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 3 lm [regnes som 1 st] 2 st i samme m, (1 lm, hopp over neste m, 3 st i neste m) 5 
ganger, 1 lm 
Fest til toppen av de 3 lm, klipp av tråden og fest endene. 
Maskeantall: 18 st, 6 lmb (1lm) 

 
3. Start med en stående fm i sist st før en lmb [P1] 
(Jobb foran lmb og plasser en dbst i den ledige m i R1 [P2], fm i neste m, i neste m (hst, 
st, hst) fm i neste m) 6 ganger, se bort fra siste fm  [P3,4] 
Fest til den stående st med en kjm. 
Maskeantall: 12 fm, 12 hst, 6 st, 6 dbst.  
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4. 1 lm og 1 fm i samme m [P1], fm i de neste 2 m (hst i neste m, i neste m (st, 1 lm, st) hst i 
neste m, fm i de neste 3 m) 6 ganger, se bort fra de siste 3 fm. [P2,3] 
Fest til første fm, klipp av tråden og fest endene. 
Maskeantall: 18 fm, 12 hst, 12 st, 6 lmb (1lm) 
 

 
5. Start med en stående fm i siste st før en lmb, [P1] 
(3 lm, hopp over lmb, fm i neste m  [P2], 3 lm dbst7sm over samme m og de neste 6 m [P3], 
4 lm [pass på at den første lm ikke blir for stram], fm i samme m som den siste delen av 
dbst-gruppen) 6 ganger, se bort fra siste fm [P4,5] 
Fest til første fm med en kjm.  
Maskeantall: 12 fm, 6 dbst7sm, 12 lmb (3lm) 6 lmb (4 lm) 
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6. 1 lm og fm i samme m.[P1] 
(3 lm, fm i neste m[P2], 9 dbst i midten av dbst7sm, fm i neste m) 6 ganger, se bort fra 
siste fm  [P3,4] 
Fest til første fm, klipp av tråden og fest endene. 
Maskeantall: 12 fm, 6 halvsirkler med 9dbst i hver, 6 lmb (3 lm) 

 
 
 
7. Jobb foran lmb og start med en stående st i lmb R4 [P1], 2 st i samme lmb [P2] 
(hopp over neste m R6, fm i de neste 3 m, hst i neste m, i neste m  [5. dbst] (2 st, 1 lm, 2 
st) hst i neste m, fm i neste 3 m, hopp over neste m,  jobb foran begge lmb og plasser 3 
st i lmb R4) 6 ganger, se bort fra de siste 3 st [P3,4,5] 
Fest til stående st med 1 kjm 
Maskeantall: 36 fm, 12 hst, 42 st, 6 lmb (1 lm) 
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8. 1 lm og mfst3sm rundt samme m og de neste 2 [3 st], [P1] 
(st i de neste 6 m, i lmb (2 st, 2 lm, 2st) st i de neste 6 m [pass på at du ikke hopper over 
den 1. «skjulte» masken], mfst3sm rundt de neste 3 st) 6 ganger se bort fra siste 
mfst3sm [P2,3] 
Fest til første mfst3sm, klipp av tråden og fest endene.   
Maskeantall: 96 st, 6 mfst3sm, 6 lmb (2 lm) 
 

 
 
 
Hint: Fra og med nå blir maskeantall angitt pr repetisjon 
 
9. Start med en stående mbst rundt siste m før en lmb  [P1] 
*i lmb (2 hst, 2 lm, 2 hst)  [P2], mbst rundt de neste 8 m, mffm rundt neste m, mbst rundt 
de neste 8 m* [P3,4] 
Gjenta fra * til  * 6 ganger, se bort fra siste mbst. 
Fest til stående mbst med 1 kjm. 
Maskeantall pr rep: 4 hst, 1 mffm, 16 mbst, 1 lmb (2 lm) 
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10. 1 lm og fm i samme m [P1], fm i de neste 2 m, 
*2 lm, hopp over lmb, fm i de neste 7 m, hopp over de neste 3 m. I neste m [mffm] ((dbst 
gruppe, 3 lm) 2 ganger, dbst gruppe) hopp over de neste 3 m, fm i de neste 7 m  *[P2,3] 
 
Gjenta fra  * til * 6 times, se bort fra de siste 3 fm 
Fest til 1. fm, klipp av tråden og fest endene. 
Maskeantall pr rep: 14 fm, 3 dbst grupper, 2 lmb (3 lm) 1 lmb (2 lm) 
 

 
11. Start med en stående fm i siste m før en lmb (2 lm)  [P1] 
*jobb foran lmb og plasser 3 fm i lmb R9 [P2], fm i neste 6 m  [pass på at du ikke hopper 
over den 1. «skjulte» masken] [P3], hopp over neste maske 
(mfst rundt neste gruppe, 4 st i neste lmb) 2 ganger, mfst rundt neste gruppe, hopp 
over neste m, fm i de neste 6 m. *[P4,5] 
 
Gjenta fra * til * 6 ganger, se bort fra siste fm. 
Fest til stående fm med 1 kjm. 
Maskeantall pr rep: 15 fm, 8 st, 3 mfst 
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12. 1 lm og fm i samme m  [P1], fm i de neste 7 m, * hopp over de neste 2 m, 2 st i neste m 
[mfst], st i neste 4 m, 3 st i neste m, st i de neste 4 m, 2 st i neste m, hopp over de neste 2 
m, fm i de neste 11 m. *[P2,3] 
 
Gjenta fra * til * 6 ganger, se bort fra de siste 8 fm. 
Fest til 1. fm, klipp av tråden og fest endene. 
Maskeantall pr rep: 11 fm, 15 st  

 
 
13. Start med en stående mbfm i den 10. fm i en rep. [P1] 
*hopp over neste m,  (i neste m (flfm, mfhst, 3 mfst ) hopp over neste m, flfm i neste m  
[rysje m laget]) [P2,3,4,5] 5 ganger, hopp over neste m, mbfm rundt de neste 9 m. *[P6,7] 
 
Gjenta fra * til * 6 ganger, se bort fra siste mbfm. 
Fest til stående mbfm, klipp av tråden og fest endene. 
Maskeantall pr. rep: 9 mbfm, 5 rysje m bestående av 2 flfm, 1 mfhst og 3 mfst hver. 
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14. Start med en stående hst i siste mbfm i en rep  R13, [P1] 
*blst i neste m R12, (st i neste m  R12, blst i de neste 2 m  R12) 4 ganger, st i neste m  R12, 
blst i neste m R12, hopp over flfm, hst i de neste 3 m R13, fm i de neste 3 m  R13, hst i de 
neste 3 m  R13. *[P2,3] 
 
Gjenta fra * til * 6 ganger, se bort fra siste hst, 
Fest til stående hst med en kjm 
Maskeantall pr rep: 3 fm, 6 hst, 5 st, 10 blst 
 

 
 
15. 1 lm og fm i samme m, fm i de neste 2 m [P1] 
*Stor spiss: hst i neste m, st i de neste 3 m, dbst i neste m, i neste m (dbst, trst, dbst) 
dbst i neste m, st i de neste 3 m, hst i neste m, fm i de neste 3 m [P2] 
 
Liten spiss: hst i neste m, st i de neste 2 m, dbst i neste m, st i de neste 2 m, hst i neste 
m, fm i de neste 3 m* [P3,4,5] 
 
Gjenta fra * til * 6 ganger, se bort fra de siste 3 fm. 
Fest til 1. fm med en kjm. 
Maskeantall pr rep: 6 fm, 4 hst, 10 st, 5 dbst, 1 trst.  
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Hint: Plasser maskemarkører i hver lmb på de små spissene, og i trst på de store. Flytt 
markørene oppover til nye spisser og/eller masker etter som du jobber videre med del 
1 
 
16. 1 lm og fm3sm i samme m og de 2 neste [P1] 
* Stor spiss: hst i de neste 3 m, st i de neste 3 m, i neste m  [dtr] (2 st, dbst, 2 st), st i de 
neste 3 m, hst i de neste 3 m, fm3sm i de neste 3 m, [P2] 
 
Liten spiss: fm i de neste 3 m, i neste m [dbst] (fm, 2 lm, fm), fm i de neste 3 m, fm3sm 
over de neste 3 m* 
[P3,4] 
 
Gjenta fra * til * 6 ganger, se bort fra siste fm3sm. 
Fest til 1. fm3sm, klipp av tråden og fest endene. 
Maskeantall pr rep: 8 fm, 2 fm3sm, 6 hst, 10 st, 1 dbst, 1 lmb (2 lm)  

 
17. Begynn med en perle m i fm3sm i begynnelsen av en liten spiss, [P1] 
*Liten spiss: (1 lm, hopp over neste m, boble i neste m) 2 ganger, 1 lm, boble i lmb, 1 lm 
(boble i neste m, 1 lm, hopp over neste m) 2 ganger [P2] 
 
Stor spiss: (perle m i neste m, 1 lm, hopp over de neste 2 m) 3 ganger, i dbst (st, perle m, 
st), 
(1 lm, hopp over de neste 2 m, perle m i neste m) 3 ganger * [P3,4] 
 
Gjenta fra * til * 6 ganger, se bort fra siste perle m.  
Fest til 1. perle m, klipp av tråden og fest endene. 
Maskeantall pr rep: 2 st, 5 bobler, 7 perle st, 12 lmb (1 lm) 
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Hint: Hekle alle dbst foran lmb . 
 
18. Start med en stående mffm rundt siste boble i en liten spiss,  [P1] 
*Stor spiss: dbst i neste ledige m R16, (2 fm i neste perle m, dbst i 2. ledige maske R16) 3 
ganger, fm i neste m, fm i 1. m i neste perle m, 2 lm, fm i 2. m i samme perle m, fm i neste 
st, (dbst i 1. ledige m R16, 2 fm i neste perle m) 3 ganger, dbst i neste ledige m R16, [P2] 
 
Liten spiss: mffm rundt neste boble, fm i neste lmb, 
(mffm rundt neste boble, 2 fm i neste lmb) 2 ganger, 
mffm rundt neste boble, fm i neste lmb, mffm rundt neste boble *[P3,4,5] 
 
Gjenta fra * til * 6 ganger, se bort fra siste mffm. 
Fest til stående mffm med en 1 kjm 
Maskeantall pr rep: 22 fm, 5 mffm, 8 dbst, 1 lmb (2 lm)   

 
19. 1 lm og fm3sm i samme m og de neste 2 [P1] 
* Stor spiss: hst i de neste 10 m, i lmb (2 hst, 2 lm, 2 hst) hst i de neste 10 m, fm3sm over 
de neste 3 m, [P2] 
 
Liten spiss: fm i de neste 4 m, 3 fm i neste m, fm i de neste 4 m, fm3sm over de neste 3 m 
*[P3,4] 
 
Gjenta fra * til * 6 ganger, se bort fra siste fm3sm 
Fest til 1. fm3sm, klipp av tråden og fest endene. 
Maskeantall pr rep: 11 fm, 2 fm3sm, 24 hst, 1 lmb (2 lm) 
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Hint: pass på at du ikke inkluderer den 1. hst i fm3sm i mbst 
 
20. Start med en stående fm3sm over siste fm i liten spiss, fm3sm og 1. hst i stor spiss, 
[P1] 
*Stor spiss: mbst rundt de neste 11 m, i lmb (2 hst, 2 lm, 2 hst) mbst rundt de neste 11 st, 
fm3sm over de neste 3 m [P2] 
Liten spiss: fm i de neste 4 m, 3 fm i neste m, fm i de neste 4 m, fm3sm over de neste 3 m 
*[P3,4] 
 
Gjenta fra * til * 6 ganger, se bort fra siste fm3sm. 
Fest til stående fm3sm med 1 kjm 
Maskeantall pr rep: 11 fm, 2 fm3sm, 4 hst, 22 mbst, 1 lmb (2 lm)  

 
21. 4 lm [regnes som st + 1 lm], [P1] 
* Stor spiss: hopp over neste m, (st i neste m, 1 lm, hopp over neste m) 6 ganger,   
i lmb (st, 2 lm, st) (1 lm, hopp over neste m, st i neste m) 7 ganger, [P2] 
Liten spiss: hst i de neste 5 m, 3 hst i neste m, hst i de neste 5 m, st i neste m [fm3sm], 1 
lm. *[P3,4,5] 
 
Gjenta fra * til * 6 ganger, se bort fra siste st og lmb. 
Fest til 3. lm, klipp av tråden og fest endene. 
Maskeantall pr rep: 13 hst, 16 st, 14 lmb (1 lm) 1 lmb (2 lm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Original Design av Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2018 ♥ Alle rettigheter reservert. 

22. Start med en stående fm i siste hst i en liten spiss  [P1] 
 
* Stor spiss: (mbst rundt neste m, hst i neste lmb) 7 ganger, mbst rundt neste m, i lmb 
(2 hst, 2 lm, 2 hst), (mbst rundt neste m, hst i neste lmb) 7 ganger,  mbst rundt neste m, 
[P2] 
 
Liten spiss: (fm i neste m, lang fm i neste m R20) 3 ganger, 3 fm i neste m (lang fm i neste 
m. R20, fm i neste m) 3 ganger. *[P3,4,5] 
 
Gjenta fra * til * 6 ganger, se bort fra siste fm. 
Fest til stående fm, klipp av tråden og fest endene. 
Maskeantall pr rep: 9 fm, 6 lange fm, 18 hst, 16 mbst 

 
 
23. Start med en stående fm i hst laget i 6. lmb etter lmb i spissen av stor spiss  [P1] 
* Liten spiss: hopp over de neste 3 m, i neste m  [1. fm] ((dbst, 1 lm) 4 ganger, dbst), hopp 
over de neste 3 m, fm i de neste 7 m, hopp over de neste 3 m, i neste m [siste fm] ((dbst, 
1 lm) 4 ganger, dbst), hopp over de neste 3 m [P2] 
 
Stor spiss: fm i neste m, ( mfhst rundt neste m, mbhst rundt neste m) 6 ganger, mfhst 
rundt neste m, 3 fm i lmb, (mfhst rundt neste m, mbhst rundt neste m) 6 ganger, mfhst 
rundt neste m, fm i neste m. *[P3,4,5] 
 
Gjenta fra * til * 6 ganger, se bort fra siste fm 
Fest til stående fm, klipp av tråden og fest endene. 
Maskeantall pr rep: 12 fm, 14 mfhst, 12 mbhst, 10 dbst, 8 lmb (1 lm) 
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24. Start med en stående fldbst i 6. mfhst etter toppen av en stor spiss. [P1] 
*hopp over de neste 3 m, (popcorn i neste m, 1 lm, hopp over neste lmb) 4 ganger, 
popcorn i neste m, hopp over de neste 3 m, fm i neste m  [P2,3], hopp over de neste 3 m 
(popcorn i neste m, 1 lm, hopp over neste lmb) 4 ganger, popcorn i neste m, hopp over 
de neste 3 m [P4], fldbst i de neste 12 m  3 fldbst i neste m, fldbst i de neste 12 m. *[P5,6,7] 
 
Gjenta fra * til * 6 ganger, se bort fra siste fldbst. 
Fest til stående fldbst i bakre løkke. 
Maskeantall pr rep: 1 fm, 27 fldbst, 10 popcorn, 8 lmb (1 lm)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Original Design av Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2018 ♥ Alle rettigheter reservert. 

25. 1 lm og lag en foldet fm g jennom bakre løkke på samme dbst og bakre løkke på 
samme m R23, [P1,2] 
*(fm i neste popcorn, fm i neste lmb) 4 ganger, fm i neste popcorn, hopp over neste m, 
(fm i neste popcorn, fm i neste lmb) 4 ganger  [P3], fm i neste popcorn, foldet fm i de 
neste 12 m  R23, 3 foldede fm i neste m  R23 [sett en maskemarkør i den 2. av disse m], 
foldede fm i de neste 12 m R23. *[P4,5,6] 
 
Gjenta fra * til * 6 ganger, se bort fra siste foldet fm. 
Fest til 1. foldede fm, klipp av tråden og fest endene. 
Maskeantall pr rep: 18 fm, 27 foldede fm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Start med en stående fm i en av de markerte m, 2 lm, fm i samme m. [P1,2] 
*fm i de neste 2 m, hst i de neste 3 m, st i de neste 9 m, hst i neste m, fm i neste m, 2 fm i 
de neste 2 m, fm i neste m, hst i neste m, st i neste m, hekle foran R25 5 dbst i ledig m 
R24, hopp over de neste 2 m, st i neste m, hst i neste m, fm i neste m, 2 fm i de neste 2 m, 
fm i neste m, hst i neste m, st i de neste 9 m, hst i de neste 3 m, fm i de neste 2 m, i neste 
m (fm, 2 lm, fm)  *[P3,4] 
 
Gjenta fra * til * 6 ganger, se bort fra siste fm, 2 lm, fm 
Fest til stående fm, klipp av tråden og fest endene. 
Maskeantall pr rep: 18 fm, 10 hst, 20 st, 5 dbst, 1lmb (2lm) 
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27. Start med en stående mfst rundt siste m før en lmb (2 lm) [P1] 
*i lmb (2 hst, 2 lm, 2 hst) mfst rundt de neste 9 m,  [P2] 
mfdbst3sm rundt de neste 3 m, 2 ganger  [P3] 
mfst rundt neste m, mfhst rundt de neste 6 m, mffm rundt de neste 2 m, 1 lm, hopp 
over de neste 2 m, blfm i neste m [3 dbst] 1 lm, hopp over de neste 2 m, mffm rundt de 
neste 2 m, mfhst rundt de neste 6 m, mfst rundt neste m, mfdbst3sm rundt de neste 3 
m 2 ganger, mfst rundt de neste 9 m. * [P4] 
 
Gjenta fra * til * 6 ganger, se bort fra siste mfst. 
Festtil stående mfst med 1 kjm. 
Maskeantall pr rep: 1 blfm, 4 mffm, 4 hst, 12 mfhst, 20 mfst, 4 mfdbst3sm, 2 lmb (1 lm), 1 
lmb (2 lm) 

 
28. 1 lm og mfst rundt samme m, mfst rundt de neste 2 m,  [P1] 
*3 hst i neste lmb, mfst rundt de neste 22 m, st i neste lmb, st i neste m, st i neste lmb, 
mfst rundt de neste 22 m . *[P2] 
 
Gjenta fra * til * 6 ganger, se bort fra de siste 3 mfst. 
Fest til 1. mfst med 1 kjm. 
Maskeantall pr rep: 3 hst, 3 st, 44 mfst.  
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29. 1 lm og mffm rundt samme m [P1], mffm  rundt de neste 3 m, 
*3 fm i neste m [2. hst], mffm rundt de neste 4 m, mfhst rundt de neste 2 m, mfst rundt 
de neste 10 m, mfhst rundt de neste 2 m, mffm  rundt de neste 13 m. mfhst  rundt de 
neste 2 m, mfst rundt de neste 10 m mfhst rundt de neste 2 m, mffm rundt de neste 4 
m. *[P2] 
 
Gjenta fra * til * 6 ganger, se bort fra de siste 4 mffm. 
Fest til 1. mffm, klipp av tråden og fest endene. 
Maskeantall pr rep: 3 fm, 21 mffm, 8 mfhst, 20 mfst  

 
30. Start med en stående fm i 1. fm i en spiss [P1] 
*3 fm i spissen  [2. fm], fm i de neste 25 m, mfdbst5sm rundt 5 dbst R26, hopp over neste 
m, fm i de neste 25 m*[2,3] 
 
Gjenta fra * til * 6 ganger, se bort fra siste fm 
Fest til stående fm, klipp av tråden og fest endene.  
Maskeantall pr rep: 53 fm, 1 mfdst5sm 
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Del 1 fullført. 
 
Ikke bli fristet til å blokke arbeidet for å ta bilder, bare glatt det ut med hendene. 
Blokker du arbeidet kan det strekkes ut av fasong og det g jør det vanskeligere å 
fortsette med neste del. 
 
Bruker du en av garnpakkene med DK garn og en 4 mm heklekrok måler arbeidet ditt 
nå: 
29 cm pr side, 56 cm fra spiss til spiss 
 
Aran garn med en 5.5 mm heklekrok gir målene: 
34.5 cm pr side, 71.5 cm fra spiss til spiss. 


