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VEILEDNING Heklede glass
Stort glass
Til et glass som er ca. 11x17 cm går det med ca. 
50 g garn (Soft Cotton).

Slik gjør du:
Legg opp det antall lm du behøver for å lage en 
ring rundt glassets bunn. For oss ble det 60 lm.) 
Hekle sammen ringen med en km.
Omg 1: Hekle en fm i hver lm.
Omg 2: På denne omgangen hekler du 1 fm i 
hver m, men dersom glasset er faset, øker du 
slik at du får et antall masker delbart med 3. 
Pass på å øke jevnt rundt hele omgangen.  
(Vi behøvde ikke å øke til dette glasset.)
Omg 3: Hekle 3 lm (= 1 st). Hekle 1 st i den 
første m på forrige omgang. Disse to danner en 
stavgruppe. Lag en lm. *Hopp over 2 m. Hekle 
2 st i den 3. m. Lag 1 lm. Gjenta fra * omgangen 
ut. Avslutt med en km i den første staven.
Omg 4: Hekle km i forrige omgangs m fram til 
neste lmb. Lag 3 lm (= 1 st). Hekle 1 st i den 
første lmb. Disse to danner en stavgruppe.  
Lag en lm. *Hekle 2 st i neste lmb. Lag 1 lm. 
Gjenta fra * omgangen ut. Avslutt med en km i 
den første staven.
Gjenta omg 4 til det gjenstår ca. 3 cm opp til 
glassets kant.
Omg 5: Hekles lik omg 4, men reduser annen-
hver stavgruppe  med en st.
Omg 6–7: Hekle 3 lm (= 1 st). Hekle så en st i 
hver m på forrige omg. Avslutt med en km i den 
første st.
Avslutt og fest trådene.

Lite glass
Til et glass som er ca. 9x13 cm går det med ca. 
30 g garn (Soft Cotton).

Slik gjør du:
Legg opp det antall lm du behøver for å lage en 
ring rundt glassets bunn. For oss ble det 39 lm. 
Hekle sammen ringen med en km.
Omg 1: Hekle en fm i hver lm.
Omg 2: På denne omgangen hekler du 1 fm i 
hver m, men dersom glasset er faset, øker du 
slik at du får et antall masker delbart med 4.  
(Vi økte til 44 fm. ) Pass på å øke jevnt rundt 
hele omgangen.
Omg 3: Hekle 3 lm (= 1 st). Hekle 2 st i den 
første m på forrige omg. Disse tre danner en 
stavgruppe. Lag en lm. *Hopp over 3 m. Hekle 
3 st i den 4. m. Lag 1 lm. Gjenta fra * omgangen 
ut. Avslutt med en km i den første staven.
Omg 4: Hekle km i forrige omgang m fram til 
neste lmb. Lag 3 lm (= 1 st). Hekle 2 st i den 
første lmb. Disse tre danner en stavgruppe.  
Lag en lm. *Hekle 3 st i neste lmb. Lag en lm. 
Gjenta fra * omgangen ut. Avslutt med en km i 
den første staven.
Gjenta omg 4 til det gjenstår ca. 2 cm opp til 
glassets kant.
Omg 5: Hekles lik omg 4, men reduser annen-
hver stavgruppe med en st.
Omg 6: Lag 3 lm (= 1 st). Lag så en st i hver m 
på forrige omgang. Avslutt med en km i den 
første st.
Avslutt og fest trådene.

Du behøver:
Garn Soft Cotton  
(vi har brukt Sand 233020 og 
Kakigrønn 323043)
heklenål 3,5 mm (981997)

Glass med rett side

Forkortelser:
m = maske
lm = luftmaske
km = kjedemaske
fm = fast maske
st = stav
lmb = luftmaskebue

Til glass med faset kant, kan det 
være nødvendig å øke mer eller 
mindre på de første eller siste 
omgangene. Prøv deg fram for å 
få et stykke som sitter tett rundt 
glasset.


