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VEILEDNING

Heklede glassunderlag
Med FARGE 1:
Omg 1: Hekle 5 lm, sett sammen til en ring med en kjm  
i første lm.
Omg 2: Hekle 3 lm (tilsvarer 1. st), 1 st rundt luftmaske
ringen, *1 lm, 2 st rundt luftmaskeringen*, gjenta  
** ytterligere 5 ggr, 1 lm, 1 sm i 3. lm.
Klipp av garnet og dra tråden gjennom.

Med FARGE 2:
Omg 3: Begynn med den nye fargen ved å hekle 1 kjm  
i hullet helt til høyre for de 3 lm som startet forrige omg, 
hekle 3 lm (tilsvarer 1. st), 1 st i samme hull som kjm,  
1 lm, hekle deretter 2 st i samme hull som tidligere,  
*2 st i følgende lmbue, 1 lm, 2 st i samme lmbue*, 
gjenta fra ** ytterligere 4 ggr, avslutt omg med  
1 kjm i den 3. lm som startet omg.
Omg 4: Stikk nålen inn i lmbuen som dannes mellom 
de to første stgruppene i forrige omg, og hent opp 
garnet, hekle deretter 3 lm (tilsvarer 1. st), hekle ytter
ligere 6 st, *hekle 7 st i neste lmbue*, gjenta fra ** 
ytterligere 4 ggr, avslutt omg med 1 kjm i den 3. lm som 
startet omg. Klipp av garnet og dra tråden gjennom.

Med FARGE 3:
Omg 5: Begynn med den nye fargen ved å hekle 1 fm  
i den siste staven fra forrige omg, hekle 1 st med ned
stikk i omg under (slik at det dannes en ekstra lang 
stav), *7 fm, 1 ekstra lang stav, se over* gjenta fra  
** ytterligere 4 ggr, 6 fm, avslutt omg med 1 kjm i 
omgangens første fm. Klipp av garnet og dra tråden 
gjennom.

Med FARGE 4:
Omg 6: Begynn med den nye fargen ved å hekle 3 lm 
(tilsvarer 1. st) der forrige omg startet, hekle ytterligere  
3 st, 1 lm (luftmaske danner et av sekskantens 
”hjørner”), 1 st i samme m som forrige st ble heklet i,  
*7 st, 1 st, 1 lm, 1 st i samme som siste st* gjenta ytter
ligere 4 ggr. 3 st, avslutt omg med 1 kjm i den 3. lm som 
startet omg.
Omg 7: Hekle ytterligere en omg etter samme prinsipp  
som på omg 6. Staver i stavene, og så 1 lm over 
respek tive ”hjørner”. Stavene på hver side av disse 
lm hekles rundt lmbuene som ble dannet på omg 6. 
Klipp av garnet og dra tråden gjennom.
Hekle en tilsvarende som er ensfarget i farge 4, spar 
ca. 40 cm garn til å sy sammen i sidene med.  
Fest all andre tråder.

Sy en rund pose med samme omkrets som dine heklede  
”blomster”. La det være en liten åpning. Vreng posen 
og fyll den med granulat og sy igjen. Legg de heklede 
sidene mot hverandre vrange mot vrange og sy rundt 
kanten, stapp inn stoffposen med granulat når du har 
sydd sammen ca. halvveis. Sy igjen resten. Fest tråden.

Materialer: 
Soft Cotton i 4 ulike farger, 
heklenål 4 mm.
Granulat ca. 125 g
Ensfarget bomullsstoff 

Forkortelser:
fm= fastmaske
lm= luftmaske
st= stav


