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- from angels with love!

Design: Tove Romundstad

Oldemors pute
Her	kan	du	velge	garntykkelse	og	garntype	alt	etter	hva	
hjertet	begjærer.	Velges	et	tynnere	garn	vil	du	ha	mange	
flere	volanger	rundt	puta.	

Her er det brukt rester av Trollgarn:

Hekle først en sirkel slik:
Hekle 4 lm og lag sirkel ved å hekle en kjede-
maske i første masken.

Hekle 8 fm i sirkelen. Hver omgang avsluttes ved 
å hekle kjm i første fm og hver ny omgang starter  
med en lm. 

2 omg: Hekle 2 fm i hver maske. Du har da 16 fm

3 omg: Hekle  fm rundt og øk nå ved å hekle 2 fm 
i annenhver fm. Du har nå 24 fm. 

Fortsett slik ved å øke samme sted slik at du har 
en fm mer mellom økningene for hver omgang til 
du har 40 fm. 

På neste omgang begynner du på volangene:
Hekle 10  lm i en luftmaskebue og en fm i annen-
hver fm hele omgangen. Du har da 20 luftmaske-
buer som skal bli volangene. 

Neste omgang hekles fm i buene slik:
Hekle 5 fm 1 lm 5 fm i hver bue, neste omgang 
hekles fm i fm men der buen er festet skal du 
hoppe over en fm og i toppen av buen skal du 
hekle en fm 1 lm 1 fm i samme fm. Slik beholder 
du samme antall fm, dvs 10 fm i hver bue. Fortsett 
slik i 6 omg. Bytt farger  etter eget behag.

Så begynner neste volang slik:
Fest tråden med en fm midt bak på den første 
volangen og i fjerde siste omgang (i økningen der 
du har 1 fm 1 lm 1 fm). Hekle 12 lm i hver luft-
maskebue og hekle 7 omg på samme måte.
Tredje luftmaskebue hekles på samme måte men 
med 14 lm i buen og hekle nå 9 omg i buen. 

Min pute ble 60 cm i diameter. Finn en rund pute 
som passer og sy trekk i en farge som passer til 
din pute…eller kanskje du har en fra før.
LYKKE TIL!


