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Grytekluter med
verdensmerket
Lag grytekluter med verdensmerket til
WAGGGS. Det har blitt laget to ulike mønstre i forbindelse med OB-PS Bergen 2020;
WAGGGS OB-PS og WAGGGS Bergen.
Oppskriftene og mønstrene ser dere
nedenfor.
Ferdige produkter kan sendes, innen
1. mai 2020, til Guri Kaland Sværen,
Hjellestadvn. 227, 5259 HJELLESTAD eller
leveres på et av de to speiderkontorene i
Oslo. Tusen takk for hjelpen!

OPPSKRIFT GRYTEKLUT
I BLÅ OG GUL, OB-PS Bergen 2020
Garn: Sandnes Mandarin Petit, BLÅ 5844 100 gr. og GUL 2134 50 gr. eller
Infinity Hearts Rose 8/4, BLÅ 109 100 gr. og GUL 190 50 gr. – (dette garnet
har jeg kjøpt på nettet).
Rundpinne nr 3 – 40 cm (strikkefastheten er ikke så nøye).
Heklenål nr 2,5 eller den du synes er best.
Legg opp 105 masker med bunnfargen og strikk første og siste maske sammen, da blir skjøten penere.
Marker maske 1 og maske 53, disse er de som er merket med ‘’H’’ i diagrammet og de skal du hekle i
senere (kommer lenger ned i oppskriften).
Du kan velge om du vil strikke ‘’WAGGGS’’ på begge sider av grytekluten, eller ‘’OB-PS’’ på begge sider,
eller ‘’WAGGGS’’ på den ene siden og ‘’OB-PS’’ på den andre.
Strikk i følge diagrammet og fell av.
Det blir ganske lange sprang med tråden noen steder, så hvis du vil plassere et par ‘’lus’’ her og der, er
det helt i orden, bare de ikke ‘’forstyrrer’’ motivene. Eller du kan tvinne tråden, men det blir ofte ikke så
pent med bomullsgarn.
Når du har felt av festes løse tråder (ikke klipp av tråden i kontrastfargen, som skal brukes til heklekant
rundt). Legg arbeidet flatt og pass på at de markerte maskeradene – ‘’H’’ – kommer i sidene.
Hekle, med den tråden som ikke er klippet av, fastmasker tvers igjennom i to og to oppleggsmasker
oppe og avfellingsmasker nede. I sidemaskene hekler du én fastmaske i hver av tre masker, hopper
over én, hekler i tre masker, hopper over én osv (se de maskene som er markert med ‘’H’’ i diagrammet). Hekle en rad til med fastmasker rundt hele – da hekler du i alle fastmaskene fra forrige omgang,
eller du kan hekle ‘’musetagger’’ (som det het i min barndom, nå tror jeg det heter noe sånt som
‘’picot’’). For å få flate hjørner må du hekle én eller to luftmasker mellom fastmaskene to-tre ganger i
hjørnene. Når du har kommet rundt 2. gang, hekler du en hempe – 12-15 luftmasker, fester den i hjørnet og hekler én fastmaske i hver luftmaske, drar tråden gjennom og fester den.

Lykke til!!

WAGGGS OB-PS
Mønster framside

WAGGGS OB-PS
Mønster bakside

OPPSKRIFT GRYTEKLUT
I LYS- OG MØRKEGRØNN, OB-PS BERGEN 2020
Garn: Sandnes Mandarin Petit, MØRK GRØNN 8052 50 gr. og LYS GRØNN 8734 100 gr. eller
Infinity Hearts Rose 8/4, MØRK GRØNN 163 50 gr. og LYS GRØNN 160 100 gr. (dette 		
garnet har jeg kjøpt på nettet).
Hvis du kjøper 100 gr. av hver farge, får du to par grytekluter, et lysegrønt med mørkegrønne motiver
og et mørkegrønt med lysegrønne motier.
Rundpinne nr 3 – 40 cm. (strikkefastheten er ikke så nøye).
Heklenål nr 2,5 eller den du synes er best.
Legg opp 105 masker med bunnfargen og strikk første og siste maske sammen, da blir skjøten penere.
Marker maske 1 og maske 53, disse er de som er merket med ‘’H’’ i diagrammet og de skal du hekle i
senere (kommer lenger ned i oppskriften).
Du strikker verdensmerket med ‘’WAGGGS’’ under på den ene siden og teksten med ‘’OB-PS BERGEN
2020’’ og åttebladsrosene og trekløvrene på den andre siden.
Strikk i følge diagrammet og fell av.
Det blir ganske lange sprang med tråden noen steder, så hvis du vil plassere et par ‘’lus’’ her og der, er
det helt i orden, bare de ikke ‘’forstyrrer’’ motivene. Eller du kan tvinne tråden, men det blir ofte ikke så
pent med bomullsgarn.
Når du har felt av festes løse tråder (ikke klipp av tråden i kontrastfargen, som skal brukes til heklekant
rundt). Legg arbeidet flatt og pass på at de markerte maskeradene – ‘’H’’ – kommer i sidene.
Hekle, med den tråden som ikke er klippet av, fastmasker tvers igjennom i to og to oppleggsmasker
nede og avfellingsmasker oppe. I sidemaskene hekler du én fastmake i hver av tre masker, hopper
over én, hekler i tre masker, hopper over én osv (se de maskene som er markert med ‘’H’’ i diagrammet). Hekle en rad til med fastmasker rundt hele – da hekler du i alle fastmaskene fra forrige omgang,
eller du kan hekle ‘’musetagger’’ (som det het i min barndom, nå tror jeg det heter noe sånt som
‘’picot’’). For å få flate hjørner må du hekle én eller to luftmasker mellom fastmaskene to-tre ganger i
hjørnene. Når du har kommet rundt 2. gang, hekler du en hempe – 12-15 luftmasker, fester den i hjørnet og hekler én fastmaske i hver luftmaske, drar tråden gjennom og fester den.

Lykke til!!

WAGGGS BERGEN
Mønster framside

WAGGGS BERGEN
Mønster bakside

