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VEILEDNING

Pledd med ruter i Mollygarn
For deg som vil ha et prosjekt som varer litt lengre er en deilig pledd av 
ruter et godt valg. Spesielt fint for deg som vil ha med noe på bussen 
når du pendler e.l. du vil. Ferdig størrelse: Ca. 105x147 cm.

Fordi alle strikker og hekler med forskjellig fasthet, er det en fordel å lage en prøvebit før du 
begynner. Da kan du tilpasse størrelsen på heklenålen/pinnene. Hver rute bør bli ca. 21x21 cm stor. 
Skiller det litt i størrelse, kan de små rutene blokkes ut før man syr dem sammen (blokke = spenn ut 
ruten med nåler på en pute e.l. til ønsket størrelse og spray med vann, la den sitte på til den har 
tørket). De drar seg også litt ut når man syr dem sammen. Fest alle løse tråder etterhvert som hver 
rute blir ferdig.

Strikket – Perlestrikk

Strikket – Rutemønstrete

Strikket – Med flette

Heklet – Popcorn

Heklet – Stripete

Heklet – Rutete



Strikkede ruter – Forkortelser
m = maske
r = rett maske
vr = vrang maske
 

Perlestrikk 

Legg opp 25 m

Pinne 1: Strikk 1 r, *strikk 1 vr, 1 r, gjenta fra  
* ut pinnen 

Gjenta pinne 1, slik at en r havner over en vr  
og omvendt på hver nye pinne

Strikk til stykket er firkantet

Fell av

Rutemønster
Legg opp 26 m

Første og siste maske på hver pinne er en kant-
maske. På første pinne strikkes disse rett, på andre 
pinne vrangt, på tredje pinne rett, osv. Følgende 
maskeangivelser er hvordan masken strikkes inn-
enfor kantmaskene

Pinne 1: *4 r, 4 vr, gjenta fra * 2 ggr

Pinne 2-6: Strikkes som pinne 1

Pinne 7: *4 vr, 4 r, gjenta fra * 2 ggr

Pinne 8-12: Strikkes som pinne 7

Pinne 13-18: Strikkes som pinne 1

Pinne 19-24: Strikkes som pinne 7

Pinne 25-30: Strikkes som pinne 1

Pinne 31-36: Strikkes som pinne 7

Fell av

Heklede ruter - Forkortelser
m = maske
lm = luftmaske
fm = fastmaske
st = stav
pop = popcorn-maske
 

Popcorn-masker 

Legg opp 23 lm + en lm som snumaske

Omg 1 og 2: 23 fm

Omg 3: *3 fm, 1 pop, gjenta fra * 4 ganger, 3 fm

Omg 4-6: 23 fm

Omg 7: Hekles som omg 3

Gjenta omg 4-7: 4 ganger

Avslutt med to omg à 23 fm

Fell av

Stripete
Lägg upp 23 lm + en lm som vändmaska

Omg 1 og 2: 23 fm

Omg 3: 1 lm, stikk heklenålen ned i neste maske 
(som om du skulle hekle en vanlig fm) og 
stikk nålen deretter opp i neste maske, slik at 
heklenålen kommer ut på framsiden (mot deg), 
ta et kast og dra gjennom begge maskene, 
ta et kast og dra gjennom de to maskene du 
har på heklenålen. Gjenta ved å gå ned med 
heklenålen i samme maske som du avsluttet 
den forrige masken i. Hekle totalt 22 m på 
denne måten. Avslutt med en vanlig fm i den 
siste masken på omg. 

Omg 4-6: 23 fm

Omg 7: Hekles som omg 3

Gjenta omg 4-7: 4 ganger (slik at du totalt får  
6 ”relieff-striper”)

Avslutt med to striper à 23 fm

Fell av

Rutete
Legg opp 22 lm + en lm som snumaske

Omg 1: Hekle annenhver maske fastmaske, 
annenhver stav ut pinnen

Omg 2: Fortsett på samme måte, slik at en fm 
havner over en st og omvendt

Gjenta på samme måte til du har en firkantet 
rute

Fell av

Du behøver:
981759 Heklenål 7 mm
981672 Pinner 7 mm
981768 Hjelpepinne (til flettestrikking)
982863 Ullnåler
Mollygarn i blandede farger,  
ca. 35 nøster (ca. 1 nøste pr. rute). 

Vi har brukt fargene:
323671 Molly natur
323743 Molly beige
323608 Molly tegl
323598 Molly lysgrått

Popcornmaske hekles slik: *Ta et kast på heklenålen, stikk den ned i neste maske (som når du 
skal hekle en stav), ta et kast og dra det gjennom masken, gjenta fra * 5 ggr. Du skal da ha 
totalt 13 garnløkker på heklenålen. Ta et kast og dra gjennom alle løkkene.

For samtlige teknikker: Avslutt hver omg med en lm som snumaske

Montering: 
Blokk ut de rutene som behøver det slik 
at alle får samme størrelse. Plasser dem 
deretter ut i slik du vil ha dem. Sy sammen 
rutene for hånd med garn i store sting, 
bruk en grov nål og sy en rad om gangen. 
Fest alle løse tråder..

Med flette
Legg opp 28 m

Første og siste maske på hver pinne er en 
kantmaske. På den første pinnen strikkes 
disse rett, på andre pinne vrangt, på tredje 
pinne rett, osv. Følgende maskeangivel-
ser er hvordan maskene strikkes innenfor 
kantmaskene

Pinne 1: 26 r

Pinne 2: 7 r, 12 vr, 7 r

Pinne 3: 7 vr, 12 r, 7 vr

Pinne 4 og 6: Strikkes som pinne 2

Pinne 5: Strikkes som pinne 3

Pinne 7: 7 vr, løft de neste 6 m over på en 
hjelpepinne og legg denne foran arbeidet 
(mot deg) uten å strikke dem, strikk neste 
6 masker rett, løft de 6 maskene tilbake 
fra hjelpepinnen på din venstre pinne, og 
strikk så disse 6 m rett (husk å holde garnet 
stramt på baksiden av fletten), 7 vr

Pinne 8, 10, 12, 14, 16, 18: Strikkes som pinne 2

Pinne 9, 11, 13, 15, 17: Strikkes som pinne 3

Pinne 19: Strikkes som pinne 7

Pinne 20, 22, 24, 26, 28, 30: Strikkes som 
pinne 2

Pinne 21, 23, 25, 27, 29: Strikkes som pinne 3

Pinne 31: Strikkes som pinne 7

Pinne 32, 34, 36: Strikkes som pinne 2

Pinne 33, 35: Strikkes som pinne 3

Pinne 37: Fell av


