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335∙14 LOUNGE HEKLEPUTER
DESIGN Helle Slente

GARN LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk
  bomull, 50 gram = ca 115 meter
  FALK 100 % ren, ny ull – superwash,
  50 gram = ca 106 meter

STØRRELSE Ca 50 x 50 cm

GARNFORBRUK
Stripepute
LERKE
Skifer 5752 5 nøster
Syrlig gul 8100 3 nøster
Strukturpute
FALK
Gulgrønn 2226 9 nøster

HEKLENÅL
Stripepute Nr 3
Strukturpute Nr 3,5

TILBEHØR 2 puter 50 x 50 cm

HEKLEFASTHET
Stripepute 20 fm med heklenål nr 3 = 10 cm
Strukturpute 20 m mønster med heklenål
  nr 3,5 = 10 cm

 Sjekk heklefastheten ved å hekle en prøvelapp.
 Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
 skift til tykkere nål. Har du færre m, skift til tynnere nål. 

 Alternativ til LERKE og FALK: NATURAL LANOLIN WOOL,
 PURE ECO WOOL eller HEILO

FORKORTELSER m = maske, lm = luftmaske,
  fm = fastmaske, kjm = kjedemaske,
  hst = halvstav

STRIPEPUTE
Legg opp 200 lm med skifer og heklenål nr 3, sett sammen til 

en ring med 1 kjm i 1. lm.

1. omgang: 1 lm, 1 fm i hver m, 1 kjm i 1. lm.

Hekle videre på samme måte i stripemønster slik:

19 omganger med skifer

20 omganger med syrlig gul

20 omganger med skifer

20 omganger med syrlig gul

20 omganger med skifer

Klipp av garnet og fest alle trådender på vrangen. Sy sammen 

åpningen i den ene siden fra vrangen. Ha i puten og sy igjen 

den andre åpningen med skjulte sting.

STRUKTURPUTE
NB! Puten hekles i to deler. Forstykket hekles på tvers, 

og bakstykket hekles nedenfra og opp.

FORSTYKKET

Legg opp 96 lm med heklenål nr 3,5, snu og begynn i 2. m fra 

nålen:

1. rad: *5 kjm, 5 hst *, gjenta fra *-* til det er 5 lm igjen, 5 kjm.

Videre hekles det KUN i bakerste m-ledd.

2. rad: Snu med 1 lm, *5 kjm i de 5 kjm, 5 hst i de 5 hst*, 

gjenta fra *-* til det er 5 m igjen, 5 kjm i de 5 kjm.

3. rad: Snu med 1 lm, *5 hst i de 5 kjm, 5 kjm i de 5 hst*, 

gjenta fra *-* til det er 5 m igjen, 5 hst i de 5 kjm.

FALKLERKE3+3,5
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4. rad: Snu med 1 lm, *5 hst i de 5 hst, 5 kjm i de 5 kjm*, 

gjenta fra *-* til det er 5 m igjen, 5 hst i de 5 hst.

Gjenta 1. – 4. rad til arbeidet måler ca 50 cm. Klipp av garnet 

og trekk tråden gjennom den siste m.

BAKSTYKKET

Legg opp 101 lm med heklenål nr 3,5, snu og begynn i 2. m fra 

nålen:

1. rad: 1 hst i hver m ut raden = 100 hst

2. rad: Snu med en lm og hekle 1 hst i hver m ut raden = 100 

hst

Gjenta 2. rad til arbeidet måler ca 50 cm.

MONTERING

Legg de to delene med vr-sidene sammen. Forstykkets 

mønster skal gå på tvers i forhold til bakstykket. Sy delene 

sammen med attersting, men la det stå igjen en 30 cm åpning 

i bunnen. Ha i puten og sy igjen åpningen med skjulte sting.
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GA RN BRUKT 
I DENNE OPPSKRIFTEN

LERKE
53 % merinoull

47 % egyptisk bomull
Produsert i Italia

Lerke er et mykt og slitesterkt helårsgarn 

i fin ull- og bomullsblanding. Dette er et 

godt alternativ til finere strikkeplagg og 

når du synes ren ull er for varmt.  

 

Lerke er et supert garnvalg til topper, 

jumpere, kardigans, gensere og kofter 

både til voksne og barn, og er like fint til 

strikking og hekling. Vi anbefaler Lerke til 

alle typer babyklær og –tepper også.

NB! Husk at du kan strikke med Lerke, 

Falk, Pure ECO Wool, Natural Lanolin 

Wool og Heilo etter samme oppskrift. 

Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk 

på pinne nr 4 = 10 cm 

 

50 gram = ca 115 meter

50 gram =  ca 115 meter

410

22

• Ullvugge 30 °C
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel
• Tørkes flatt

FA LK
100 % ren, ny ull – superwash

Sør-Amerikansk ull

Falk er et 4-tråds superwashbehandlet 

garn i ren, ny ull. Falk er et virkelig fler-

bruksgarn. Du velger Falk til 

barnehageklær, kofter, skigensere samt 

gensere og jakker til både liten og stor. 

Dessuten passer det til alt av tilbehør fra 

votter og vanter til støvelfôr, luer, skjerf 

og halser.  

 

Falk blir like fint uansett strikketeknikker. 

Flerfarget mønsterstrikk, fletter og 

aranmønster, rille- og hullstrikk og alle 

typer strukturmønster passer i Falk.

NB! Husk at du kan strikke med Falk, 

Natural Lanolin Wool, Pure ECO Wool, 

Lerke og Heilo etter samme oppskrift. 

Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk 

på pinne nr 4 = 10 cm 

 

50 gram = ca 106 meter

50 gram =  ca 106 meter

410

22

• 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

DALEGARN.NO

GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY HOUSEOFYARN

FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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