
 

 

Bonusdel 

 

Veske: 

Som dere sikkert har skjønt til nå så er det altså en søt liten bjørn med blomsterkjede 

rundt halsen dere har laget! Og som bjørner gjør, så vil han gjerne samle sammen bær til 

å kose seg med. Til dette trenger han en skulderveske. 😊 

Hvis du skal være med i giveaway’en trenger du ikke lage denne veska, dette er bare en 

bonusdel. 😊  

Veske: 

1: lag 9 lm 

2: 1 fm i andre maska fra nåla, 6 fm, 3 fm i siste maska, fortsett langs andre sida med 6 

fm, og avslutt med 2 fm i siste maske. = 18  

3: denne omgangen hekles kun i bakre maskeledd – 1 fm i hver m = 18 

4-8: 1 fm i hver m = 18 (5 runder) 

 

Nå skal du lage «flappen» som skal henge over veska. Derfor hekler du kun over 

halvparten av maskene nå, og snur for hver omgang. 

9: lag 1 fm (denne teller ikke med, det er kun for å komme til midten), red, 5 fm, red = 7 

10-12: 1 lm, snu, 7 fm = 7 (3 runder) 

13: 1 lm, snu, red, 3 fm, red = 5  

Avslutt og fest tråden. 

 

Stropp:  

Begynn i den ene sida med en kjm, og lag ca. 40 lm. Prøv den på rundt bjørnens hals for å 

se om det er langt nok. Fest i den andre sida med en kjm. Hvis du vil ha en tykkere stropp 

kan du nå lage kjm i hver maske hele veien tilbake og fest med kjm der du begynte.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Omg 2 – hekle langs oppleggskanten 

– 6 fm og 2 fm i den siste maska.  

Begynn i den ene sida på «innsiden» 

av veska for å hekle stroppen.  

Fest stroppen i den andre sida, og lag kjm i 

hver maske hele veien tilbake.  


