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MERINO BABYULL

HEKLA
PUTER

5/61



2

237-08
DESIGN Helga Sofie Pettersen

STØRRELSE Ferdig måler puten ca 45 x 45 cm

GARNFORBRUK
Rød 809
eller Natur 800 6 nøster 

HEKLENÅL 5 eller 6 mm

HEKLEFASTHET 15 fm i bredden og 18 rader i høyden med
  dobbelt garn og med heklenål 5 eller 6
  mm måler 10 x 10 cm.

TILBEHØR Innleggspute på ca. 50 x 50 cm
  Glidelås ca. 30 cm

FORKORTELSER Se side 4

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 
uten avtale med House of Yarn AS.

HEKLA PUTER

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
MERINO BABYULL 100 % superwash
merinoull, 50 gram = ca 175 m

OPPHØYD HALVSTAV: Hekle hst om stammen til hst i forrige 

rad, slik: 1 kast, stikk nålen ned foran hst og opp etter samme 

hst, ta 1 kast og dra nålen tilbake (= 3 m på nåla), 1 kast, dra 

gjennom alle m på nålen.

PUFF: Hekle løst i neste fm *1 kast, stikk nålen i fm, ta 1 kast 

og dra tilbake (= 2 kast på nålen + 1 m)*, gjenta *–* 4 ganger til 

i samme fm (= 10 kast på nåla + 1 m), 1 kast, dra gjennom alle 

10 kastene (= 2 m på nålen), stram tråden, 1 kast, trekk gjennom 

begge m.

KREPSEMASKE: Hekles som fm, men fra venstre mot høyre. 

NB! Det hekles med dobbelt garn

Bakstykke og montering er likt for begge modellene.

Forstykke med ”riller” 

Legg løst opp 69 lm. 

1. rad (vrangen): Hopp over 2 lm og hekle 1 fm i hver 

lm ut raden (= 67 fm). 

2.–11. rad: Snu med 1 lm og hekle fm ut raden. 

12. rad (retten): Snu med 1 lm og hekle hst ut raden. 

13. rad (vrangen): Snu med 1 lm og hekle opphøyde hst 

ut raden, pass på at ikke m-tallet endres. 

Gjenta 12.–13. rad 8 ganger til (= 9 riller).  

Fortsett med 12 rader fm, hekle så 9 riller ved å gjenta 12. og 13. 

rad i alt 9 ganger, deretter 12 rader fm. Klipp av garnet og trekk 

tråden gjennom m.  

Forstykke med puffer: Legg løst opp 69 lm. 

1. rad (retten): Hopp over 2 lm og hekle 1 fm i hver lm ut raden 

(= 67 fm). 

2.–3. rad: Snu med 1 lm og hekle fm ut raden. 

4. rad (vrangen): Snu med 1 lm og hekle 3 fm, x 1 puff, 5 fm x, 

gjenta x–x ut raden, avslutt med 1 puff, 3 fm. 

5.–7. rad: Snu med 1 lm og hekle fm ut raden. 

8. rad (vrangen): Snu med 1 lm og hekle 6 fm, x 1 puff, 5 fm x , 

gjenta x–x ut raden, avslutt med 1 puff, 6 fm. 

9.–11. rad: Snu med 1 lm og hekle fm ut raden. 

Gjenta 4.–11. rad 9 ganger til, deretter hekles 4.–7. rad. Klipp 

av garnet og trekk tråden gjennom m.

BAKSTYKKE

Legg løst opp 69 lm. Hopp over 2 lm og hekle 1 fm i hver 

lm ut raden (= 67 fm). Videre hekles rader med fm til bakstykket 

måler som forstykket, snu hver rad med 1 lm. Samtidig, ved 

halv lengde, lages åpning for glidelås ved å erstatte de midterste 

47 fm med 47 lm, neste rad hekles fm også i lm. 
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MONTERING

Sy glidelås i åpningen på bakstykke. Legg sammen for- 

og bakstykke vrange og mot vrange og hekle sammen med 

1 omg fm rundt hele puten, pass på at det er like mange 

fm langs alle sidene og hekle 3 fm i hvert hjørne, avslutt omg 

med 1 kjm i 1. fm. Hekle 1 omg krepsem. Klipp av garnet 

og trekk tråden gjennom m. Lag eventuelt fire dusker og sy dem 

på i hjørnene på puten. 

Press eventuelt lett over det ferdige arb fra vrangen under 

et fuktig klede.
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Garn brukt 
i denne oppskriften

Vanlige forkortelser
• m=maske

• r=rett • vr=vrang • str=strikk
• p=pinne • omg=omgang

• vr-bord=vrangbord
• glattstr=glattstrikk

• vrang-bordstr=vrangbordstrikk 
• kantm=kantmaske 

• arb=arbeidet • beg=begynn
• sm=sammen • g=gram

• lm=luftmaske(r)
• fm=fastmaske(r)

• st=stav(er)
• kjm=kjedemaske(r)

MERINO BABYULL er et superwash-

behandlet garn i 100 prosent ren 

merinoull. Garnet er mykt og nydelig 

til babyplagg, babytepper og all finstrikk. 

Merino Babyull passer også ypperlig til 

kjoler, jumpere, topper og kardigans 

til både voksne og barn. 

NB! Strikkefastheten som er oppgitt på 

banderolen, er kun veiledende. Husk at 

du alltid skal følge strikkefastheten som 

er oppgitt i oppskriften.

MERINO
BABYULL
100 % superwash merinoull
 Produsert av ITPGroup.no

for Gjestal Garn

50 gram = ca 175 meter

• Ullvugge 40 °C
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel 
• Tørkes flatt
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FORHANDLERINFORMASJON

House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn, 
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.

houseofyarn.no
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dustorealpakka.no dalegarn.no gjestal.noknitathome.no

HOUSEOFYARN.NO

DUSTOREALPAKKA
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GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY HOUSEOFYARN

FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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