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Hekle en trendy pute i Ribbon XL garn
Puten blir ca. 40x40 cm

Materialforbruk: 
1 nøste Ribbon XL,  
Sort 323867
1 nøste Ribbon XL,  
Hvitt 323869
Heklenål nr 10, 981757
Bomullstwill, Sort, 304699, 
85x35 cm

Du behøver også en pute med 
målene 40x40cm.

Forkortelser:
lm = Luftmaske
fm= Fastmaske
dst = Dobbelstav
mskb = Maskebue

S = Sort garn
H = Hvitt garn

Slik gjør du:
Når man hekler i bakre mskb, 
så får man en fin og opphøyd 
struktur. 

For å få den bølgede effekten 
hekler man dst på fm og fm  
på dst.
Begynn med en lm på den 
raden som har fm.
Begynn med 4 lm på den raden 
som begynner med dst.
Klipp av garnendene etter hver 
omgang ettersom du bytter 
farge på hver rad.

Hekle 37 lm i farge H  
(inkl. en snumaske)
Omgang 1: fm ender med  
farge H.
Omgang 2: 1 lm, fm i bakre 
mskb ender farge H.
Omgang 3: hekle i farge S i 
bakre mskb: 6 fm, 5 dst, *5 fm, 
5 dst*. Gjenta *-* omgangen ut.
Omgang 4: som omgang 2 med 
farge H. 

Omgang 5: farge S: 4 lm  
(=1 dst), *5 dst, 5 fm* i bakre 
mskb.  Gjenta *-* omgangen ut. 
Omgang 6: som omgang 2 med 
farge H.

Gjenta omgang 3-6 helt til  
arbeidet  måler 40 cm.
Avslutt siste omgang med fm i 
farge H. Hekle deretter tilbake 
igjen med fm i bakre mskb i 
samme farge. Knyt og fest alle 
tråder.

Klipp ut to biter á 30x40 cm i 
den sorte bomullstwillen.  
Brett den bredeste kanten ned  
1 cm 2ggr, sy og press. Gjør det 
samme med den andre biten.  
La bitene overlappe hveran-
dre slik at de tilsammen måler 
40x40 cm, sy sammen med 
rettsiden ut.
Sett i en jeansnål i symaskin-
en. Vrangsy de sammensydde 
bitene med det heklede stykket 
rettside mot rettside. Vreng.
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Strikket grafisk pute
Puten blir ca. 25x50 cm

Strikk røffe grafiske puter.  
Vi har sydd dem sammen med 
transparent nylontråd for å få 
de fine kantene.  

Materialer:
Ribbon XL garn. Garnforbruk  
ca. 3 nøster.

Disse fargene har vi brukt:
323867 (Sort)
323868 (Antracitmelange)
323689 (Hvitt)
323870 (Beige)
323871 (Petrol)
323873 (Rosa)

981674 (pinner 9 mm)
312575 (transparent nylontråd)
515430 (synåler)
304698 (Bomullstwill hvit)

Du behøver en pute med 
målene 25x50cm

Forkortelser:
m = masker
rm = rette masker
mskb = maskebue

Slik gjør du:

Maskene strikkes rett i alle  
omganger . Hver rute blir ca.  
13x13 cm.
Øk slik: Strikk 1 m i begynnels-
en av hver omgang ved å strikke 
2 rm i første m (det strikkes 
først i fremre og deretter i bakre 
mskb.)
Minsk slik: Strikk de 2 første m 
av omgangen sammen.

Strikke trekant: Legg opp 3 m. 
Strikk 1 omgang rett. På neste 
omgang økes det med 1 m i 
begynnelsen av omgangen. 
Gjenta økningen på neste om-
gang til du har 19 m. Bytt farge. 
Strikk en omgang rett. På neste 
omgang minskes det med 1 m 
i begynnelsen av omgangen. 
Gjenta minskningen på neste 

omgang til det er 2 m igjen på 
pinnen. Fell av og dra så garnet 
gjennom den siste m.

Strikke firkanter: Legg opp  
15 m. Strikk 20 omganger,  
fell av.

Sy sammen: Legg alle delene 
med vrangsiden mot hverandre 
og sy sammen med nylontråden 
i de ytterste maskene. Fest 
tråden ordentlig. Du kan også 
lime knutene med litt allround 
lim, så glir de ikke opp. 

Klipp ut to biter á 25x30 cm i 
det hvite stoffet. Brett 1 cm med 
to ganger på kortsiden, sy og 
press. Gjør det samme med den 
andre stoffbiten. La de to bitene 
overlappe hverandre slik at de 
tilsammen måler 25x50 cm.   
Sy dem sammen i overlappen. 
Sy bitene sammen på vrangen 
med den strikkede delen og 
legg i puten. 
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