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Heklet kosmetikkpung med 
ombre effekt

Hekle din egen kosmetikkpung med ombre effekt. Det hekles med to nøster garn, noe som gir ombreeffekten 
enkel å lage. Sy et ferdigsydd pennal inni pungen så pungen er både foret og med lynlås. 

Heklenål nr. 4 
Nål og hvit tråd til montering av pennalet i heklede pungen. 

Det hekles med dobbelt tråd.

Slik hekles den:
1.   Legg opp 37 lm med fv. 1
2.  Første rekke hekles som fm
3.  I 2. lm fra nålen hekles 2 fm. Hekle fm 

rekken ut unntatt siste lm, der det hekles 
2 fm

4.  Hekle på motsatt side av lm-rekken. Hekle 
fm i alle maskene unntatt  siste lm, der det 
hekles 2 fm. Det skal nå være 77 m.

5.  Hekle fm hele rekken rundt (77 m) 
som hekles på begge sider av lm 
maskerekken, så antall masker fordobles 
og man kan hekle rundt.

6.  Hekle *”1 fm, 1 dfm”. Gjenta mønsteret 
fra ” til ”

7.  Neste omgang hekles motsatt, så du 
starter omgangen med 1 dfm etterfulgt 
av 1 fm*

8.  Hekle i alt 5 omganger med mønsteret * 
til * med fv. 1

9.  Skift den ene tråden med fv. 2. Hekle 3 
omganger med fv. 1 og 2 sammen

10.  Skift fv. 1 ut med ut fv. 2, så du hekler 
med samme farge i 4 omganger

11.  Skift den ene tråden ut med fv. 3. Hekle 
3 omganger med fv. 2 og 3 sammen

12.  Skift fv. 2 ut med ut fv. 3, så du hekler 
med samme farge i 4 omganger

13.  Skift den ene tråden ut med fv. 4. Hekle 3 
omganger med fv. 3 og 4 sammen

14.  Skift fv. 3 ut med ut fv. 4, så du hekler med 
samme farge i 4 omganger

15.  Avslutt med en omgang fm

Fest endene og sy pennalet fast til den heklede 
kosmetikkpungen

Forkortelser og symbolforklaring
Lm = Luftmaske
Fm = Fastmaske

Dfm =  Dyp fastmaske (hekles som en vanlig 
fm, men i masken i rekken under)


