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Forkortelser og symbolforklaring
Puffm= Puffmaske
Km = kjedemaske

Lm= luftmaske
Fm= fastmaske

Heklede brikker og vaskepose
Hekle brikker av bomullsgarn selv, som kan vaskes og dermed brukes om igjen. Gjenbrukbare brikker er 

dermed et mere miljøvennlig alternativ til vanlige brikker. Lag også en vaskepose, som du kan bruke som 
oppbevaring av de heklede brikkene.

Av 50 g garn kan det bli 6 rondeller og 1 vaskepose.

Vatrondell: 
Bruk heklenål nr. 3 og 2,5

1:   Start med å lage en magisk ring. Stikk nålen ned i løkken, trekk tråden opp i løkken og snu. og trekk gjennom.

2:    Hekle 8 Puffm i ringen  og avslutt med 1 kjedemaske. I toppen av 1 puffm. Trekk ringen sammen

Puff- maske: Snu garnet, gå ned i ringen, snu. Dette gjøres 3 ganger, så det er 7 tråder på nålen. Snu og trekk garnet gjennom alle 7 
trådene. Snu og trekk garnet gjennom. Trekk ringen sammen. 

1:  Hekle nå 1 Puffm. i 1. mellomrom og 2 i neste. Skift slik runden ut. Avslutt med km. 21m

2:  Hekle nå 2 Puffm. i 1. mellomrom og 1 i neste. Skift slik ut runden. Avslutt med 1km.

3:  Start med 1 Lm. og hekle Fm. i alle masker runden ut. Lag 2 omganger med Fm. 

4:  Avslut med km.- fest endene. 

TIPS: Hekle Puffm. løs og hold maskene fast på nålen med pekefingeren, mens det hekles.



1402715853

Forkortelser og symbolforklaring
Puffm= Puffmaske
Km = kjdemaske

Lm= luftmaske
Fm= fastmaske
M= maske

Heklede brikker og vaskepose

Vaskepose: 
1:   Start med en magisk ring og nål 3.

2:  I ringen hekles 8 Puffm.

3:  Hekle nå 2 Puffm. mellom hver Puffm. i siste omgang. Avslutt med Km.

4:  Hekle nå skiftevis 2 og 1 Puffm. i neste omgang. Avslutt med Km.

5:  Neste omgang: 2 Puffm. i 1 mellomrom og 1 Puffm. i hver av de neste 2 mellomrom.

6:  Hekle 1 Fm. i alle masker i neste omgang. Avslutt med Km.

7:  Skift til nål nr. 2,5. Hekle 4 Lm. Hopp over 2 M. og hekle 1 Fm. i neste M.

8:  Gjenta ut runden. Avslutt med Km.

9:  Fortsett slik til den ønskede høyde på posen. 10-11 cm.

10:  Hekle 1 omgang Fm. I 1. omgang lages 4 Fm. i hver løkke. Hekle 1 omgang til.

11:  Siste omgang lages med 4 Lm. i hver 3. M.

12:  Med dobbeltgarn hekles en snor av Lm. Ca. 55 cm. 


