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STOLPUTE I MORMORRUTE & HEKLET POTTESKJULER ELLER SKÅL
Frizzy (100 % Økologisk ull, Hespe ca. 200 g = 50 m)
Ca. 5 fm x 7 rader på heklenål nr. 12 = 10 x 10 cm
Ca. 40 x 40 cm
Passer til en blomsterpotte med omkrets ca. 15-17 cm og høyde ca. 15 cm
Ca. 130 g (fg 24101)
Ca. 100 g (fg 24101)
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• For å unngå spørsmål: Les oppskriften nøye før du begynner på arbeidet.
• Hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se om du holder den
angitte heklefastheten. Stemmer ikke heklefastheten, prøv med tykkere/tynnere heklenål.
• Bytt til nytt nøste: Knytt aldri to garnender sammen. Løs i stedet opp de to garnendene som skal sammenføyes, ca. 8
cm, legg dem side om side og tvinn garnendene løst sammen og fortsett å hekle. Mange foretrekker å begynne på nytt
nøste ved å trekke ut tråden fra midten av nøstet.

FORKORTELSER

beg=begynnelsen, lm=luftmaske, fm=fastmaske, st=stav, dst=dobbelstav, kjm=kjedemaske, stgr=stavgruppe,
lmb=luftmaskebue

FORKLARINGER

1 stavgruppe (stgr)= 1 lm + 3 st.

STOLPUTE

Hekle 4 lm med heklenål nr. 12 og sett sm til en ring med 1 kjm.
1. omg: Hekle 5 lm (= 1 st + 2 lm). Hekle rundt ringen slik: (3 st, 2 lm) 3 ggr, avslutt med 2 st, 1 kjm i 3. lm.
2. omg: 1 kjm om 2-lmb, 5 lm og 3 st om de samme 2-lmb, *1 lm, (3 st, 2 lm, 3 st) om neste 2-lmb*, gjenta *-* 3 ggr,
avslutt med 1 lm, 2 st + 1 kjm i 3. lm.
3. omg: 1 kjm om de 2 lm, 5 lm og 3 st om de samme 2-lmb, *1 lm, 3 st om lm, 1 lm, (3 st, 2 lm, 3 st) i hjørnet*, gjenta
*-* 3 ggr. Avslutt med 1 lm, 3 st om lm, 1 lm, 2 st om neste 2-lmb, 1 kjm i 3. lm.
Gjenta 3. omg, men med 1 stgr mer mellom hvert hjørne til arb måler ca. 40 cm, eller har ønsket mål.

POTTESKJULER/SKÅL

Legg opp 4 lm med heklenål nr. 12. Sett sm til en ring med 1 kjm.
1. omg: Hekle 6 fm rundt ringen.
2. omg: Hekle 2 fm i hver m = 12 fm.
3. omg: Hekle *1 fm, 2 fm i samme m*, gjenta *-* ut omg = 15 fm.
4. omg: Hekle *2 fm, 2 fm i samme m*, gjenta *-* ut omg = 20 fm.
5.omg: Hekle *3 fm, 2 fm i samme m*, gjenta *-* ut omg = 25 fm.
6. omg: Hekle rett opp til hele arb måler totalt ca. 22-23 cm.
Avslutt med 1 kjm. Fest trådene.
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