Kremmerhus
Kremmerhus i fint papir med heklekant
[Tekst]

Dette trenger du:
•
•
•
•
•
•
•
•

Saks
Linjal
Blyant og viskelær
Limstift eller dobbeltsidig teip
Heklenål
Restegarn
Hulltang eller annet til å lage hull med
Fint papir, du kan bruke avispapir og restepapir
eller kjøpe fint papir fra hobbybutikk.
• Underlag til å jobbe på.
• Mal til kremmerhus (følger med her)

Slik gjør du:
Klipp ut malen og legg den på baksiden av det papiret
du vil bruke og tegn rundt. Klipp ut
kremmerhusformen.
På malen er det tegnet opp en brett som du skal
bruke til å lime kremmerhuset sammen. Du legger
linjalen langs denne linjen og risser opp med
heklenålen slik at det blir lettere å brette denne.
Klipp ut en remse i papiret som du skal bruke til hank.
Jeg har laget hanken 25 cm lang og 1,5 cm bred.
Lim sammen kremmerhuset ved å ta lim eller tosidig
tape på bretten og klem sidene sammen. Hvis du vil
ha heklet kant, vent med å sette på hanken til etter at
du har heklet.
Du kan pynte kremmerhuset som du vil. Har du lyst til å hekle en kant kan du gjøre det slik.
Tegn opp prikker langs kanten av kremmerhuset med ca 2 cm mellomrom. Lag hull med en hulltang eller en
hullmaskin. Du kan lage hullene direkte i kremmerhusets kant eller lage en ekstra kant som du limer på
etterpå hvis du ikke vil at hullene skal syns. Bruk en tynn ulltråd til heklekanten. Hekle slik:
Første runde:
*1 fm i første hull, 3 lm en fm i neste hull*, gjenta fra * til * til du har kommet rundt, avslutt med en km i første
fm.
Andre runde:
Hekle i luftmaskebuen slik: *1 fm, 3 st, 1 fm, 1 kjm i fm som går inn i hullet på kremmerhuset*, gjenta fra * til *
ut omgangen. Klipp tråden og fest.
Lim fast hanken på innsiden av kanten på kremmerhuset, og så er det ferdig!
Lag det selv – Kremmerhus
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