
 

HEKLET TEPPE + PUTE 

 

MÅL: Teppe 145 X 181 cm 

Pute = 45 x 45 cm 

 

GARN: Faerytale og Tynn Alpakka fra Du 

Store Alpakka A/S 

Garnforbruk: 

Teppe 

Faerytale, Naturhvitt 701: 800 gr 

Tynn Alpakka, Naturhvitt 101: 650 gr 

Pute 

Faerytale, Naturhvitt 701: 100 gr 

Tynn Alpakka, Naturhvitt 101: 100 gr 

 

VEILEDENDE HEKLENÅL 

Nr 6 og 9 

Strikkep nr 6 til pute 

 

HEKLEFASTHET: 

1 rute til teppet = 35 X 35 cm 

15 m med dobbelt garn og p 6 = 10 cm i 

bredden 

 

TILBEHØR 

Fyllmasse til pute. Vi har kjøpt pute til å ha 

inni som måler 45 x 45 cm. 

 

FORKORTELSER: 

Lm = luftmaske(r), kjm = kjedemaske(r), fm = 

fastmaske(r), hst = halvstav(er), st = stav(er), 

dbst = dobbelstav(er), 3-dbst = 3-dobbelstav 

(er) 

 

Heklet rute: 

Legg opp 4 lm med dobbelt garn (1 tråd 

Faerytale, 1 tråd Tynn Alpakka) og heklenål nr 

9,  ta sammen til ring med en km i første lm. 

1.omg: 3 lm (erstatter 1. st i beg av omg), 

hekle 2 st i ringen * 2 lm, hekle 3 st i ringen*. 

Gjenta fra * til *  2 ganger til, + 2 lm, ta 

sammen med  1 km i den øverste av de 3 første 

lm, = 4 grupper i alt. 

2.omg: Hekle km fram til første lm-bue, hekle 

3 lm, 2 st, 3 lm, 3 st i samme bue = første 

hjørne. * 1 lm, 3 st, 3 lm, 3 st i neste lm-bue *. 

Gjenta fra * til * 2 ganger til, avslutt med med 

en lm og ta sammen med en km i den øverste 

av de 3 lm. Det er nå laget 4 hjørner med 2 st-

grupper i hvert hjørne, og ny omg begynner 

her mellom de 2 gruppene. 

3.omg: Hekle km fram til midten av første 

hjørne, 3 lm + 2 st i samme lm-bue, 1 lm, 3 st 

rundt neste lm, 1 lm * hekle 3 st, 3 lm, 3 st i 

neste hjørne, 1 lm, 3 st rundt neste lm, 1 lm *. 

Gjenta fra * til * 2 ganger til. Slutt med 3 st + 

3 lm i siste/første hjørne, og ta sammen første 

gruppe med en km. 

4.omg: Hekle 3 lm + 2 st her i første/siste 

hjørnet, hekle 1 lm, 3 st rundt neste lm, 1 lm, 3 

st rundt neste lm, 1 lm, i neste hjørne hekles 3 

st, 3 lm, 3 st. Fortsett på samme måte langs de 

neste 3 sidene, avslutt med 3 st + 3 lm i 

siste/første hjørne og ta sammen med 1 km. 

5.omg: Hekle 3 lm + 2 st her i første/siste 

hjørnet, fortsett langs første side med 1 lm + 3 

st i hvert mellomrom og 1 dobbel gruppe som 

før i hvert hjørne. I siste/første hjørne sluttes 

med 3 st + 3 lm, og tas sammen med en km. 

6.- 8.omg. Som omg 5, men det blir flere 

mellomrom langs sidene for hver omg. 

Hekle 19 ruter til på samme måte. 

(Når du først har for stått prinsippet, kan du 

hekle så små/store ruter som du måtte ønske). 

 

Blomst 

Hekle 5 lm med en tråd Faerytale og heklenål 

nr 6, ta sammen til ring med en km i første lm. 

1.omg: 10 fm i ringen, ta sammen med en km i 

første fm. 

2.omg: * 3 lm, hopp over en fm, 1 fm i neste 

fm*. Gjenta fra * til * ut omg, avslutt med en 

km i første lm = 5 lm-buer. 

3.omg: Hekle rundt hver lm-bue: 1 fm, 4 st, 1 

fm, avslutt med en km i første fm = 5 

”blomsterblader”. 

4.omg: 4 lm, brett blomsterbladet fra forrige 

omg mot deg, og hekle fast med 1 fm mellom 

de midterste st på bladet på baksiden av bladet. 

4 lm, 1 fm i fm mellom blomsterbladene. 

Hekle på samme måte i alle blomsterbladene 

fra forrige rad. Avslutt med en km før første 

lm-bue = 10 lm-buer. 

5.omg: Hekle i hver lm-bue: 1 fm, 1 hst, 1 st, 1 

dbst, 1 st, 1 hst, 1 fm. Avslutt med en km i 

første fm.  

6.omg: Som omg 4, men blir i alt 20 lm-buer. 

7.omg: Som omg 5 = i alt 20 blomsterblader. 

Klipp av tråden, la den være så lang at du kan 

sy fast blomsten til midten av ruten. 

Hekle 19 blomster til på samme måte, evnt. 

færre hvis du måtte ønske det. 

 

Montering: 

Sy fast en blomst i midten av hver rute. Sy fast 

langs bladene på omg 4. 

Hekle sammen 4 ruter i bredden og 5 i lengden 

med heklenål nr 9 og dobbelt garn. Hekle 



sammen med 1 km i bakerste ledd på fm langs 

kanten på rutene. 

Kant rundt teppe: Hekle 1 omg fm, passe løst 

med dobbelt garn og heklenål nr 6 rundt hele 

teppet (hekle 1 fm mellom hver st, og 2 fm 

rundt lm-bue). Avslutt med en omg 

krepsemasker (= fm heklet baklengs, fra 

venstre mot høyre). 

 

PUTE 

 

Hekle 1 rute med blomst som beskrevet 

ovenfor, men stans etter 7. omg på heklet rute. 

Klipp av tråden. Fest godt. 

Putetrekk: Legg opp 126 m med dobbelt garn 

(1 tråd Faerytale og 1 tråd tynn alpakka) og p 

nr 6. Strikk rundt i glattstrikk til arbeidet måler 

42 cm. Fell av (eller strikk m sammen). 

Montering: Sy sammen den ene enden av 

putetrekket fra vrangsiden med attersting. Sy 

sammen 2/3 i den andre siden. Vreng trekket, 

putt inni fyllmassen. Nest sammen resten av 

åpningen med løse sting, (= lettere å ta ut 

fyllmasse når du ønsker å vaske putetrekket). 

Legg den heklete ruten oppå puten som vist på 

bilde, fest den i hvert hjørne med en nål. Sy 

fast langs kanten av ruten, (pass på at du ikke 

syr gjennom selve fyllmassen). Klipp av 

tråden. Fest godt.   


