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Sminkeetuiet er et alternativ til sminkepungen, der det ofte kan være vanskelig å skape en oversikt
fordi alle tingene ligger samlet. Her kan du skape et bedre overblikk, da det er flere små rom som du
selv kan tilpasse størrelsen på. 

Du kan lage etuiet større eller mindre, alt etter ditt ønske. Det er også kun fantasien som setter en
stopper i forhold til hva du kan bruke etuiet til. Det kan f.eks også brukes til oppbevaring av
heklenåler, tusjer, malepensler osv. 

Etuiet hekles i dobbel tråd Infinity Hearts Rose 8/4 med heklenål 4 mm og ”klaffene” lages med
enkel tråd og heklenål 2,5 mm.

Størrelse

Det ferdige etuiet måler ca. 16 cm i bredden (bredden er der glidelåsen vil være), og i sammenfoldet
tilstand måler det 12 cm, om oppskriften følges. 

Utstyr
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Heklenål str. 2,50 mm + 4,00 mm
Saks 
Målebånd 
Synål 
Evt. knappenåler

Materialer og Garnforbruk

3 nøster Infinity Hearts Rose 8/4 (mer eller mindre alt etter ønsket størrelse)
15 cm Glidelås
Magnetknapper

Forkortelser

lm = luftmaske

rk = rekke

m = maske

fm = fastmaske

stm = stavmaske

hstm = halvstavmaske

[xxx] = det som står mellom lages i samme maske

*xxx* = det som står mellom gjentas

Fremgangsmåte

Begynn med dobbel tråd og heklenål 4 mm.

Legg opp (+/- 3 m for å gjøre bredere eller smalere).

1. rk: Begynn i 3. lm fra nålen, hvor du lager 1 fm, 1 lm og 1 stm ned i den samme m, hopp over 2 m,
*[1 fm, 1 lm, 1 stm] i neste m, hopp over 2 lm* gjentas inntil det er igjen 1 lm, der du lager 1 fm i siste
lm.

2. rk: Vend med 1 lm, hopp over fm og stm fra forrige rekke og lag *[1 fm, 1 lm, 1 stm] om lm-buen,
hopp over 2 m* gjentas rekken ut, lag 1 fm i vendeluftmasken.
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Nå skal du måle stykket i bredden, der stykket skal måle ca. 14-16 cm i bredden - er stykket smalere
kan det lages en fm-kant rundt til slutt. For at glidelåsen skal passe, må stykket til slutt måle 15,5-16
cm i bredden.

Gjenta rekke 2 inntil stykket måler ca. 45 cm i lengden - her kan du velge å gjøre den lenger eller
kortere, alt etter hvor stort du ønsker at etuiet skal bli. Husk bare at glidelåslommen må måle ca. 10
cm når du legger den dobbelt, så det endelige målet blir ca. 10 cm kortere. 

Når stykket har fått ønsket lengde, og hvis bredden din er mindre enn 15,5-16 cm, kan du lage en fm-
kant (fortsatt med dobbeltråd og heklenål 4 mm):

Vend med 1 lm og lag fm hele veien rundt, 1 fm ut for hver rekke og 3 fm i hjørnene. Hekl eventuelt
flere omganger, inntil bredden måler 16 cm. 

Avslutt og fest endene. 

Legg den ene enden 10 cm opp, og sy sammen i hver siden. Monter deretter glidelåsen. 



 

  

Sy glidelåsen fast, så klaffen brettes inn og det heklede vendes utover. Husk å til slutt brette endene
inn i lommen, slik at de ikke synes. 



 

  

Stingene på baksiden kommer til å se sånn ut.



 

  

Sy nå glidelåsen fast i den motsatte siden. Pass på at man ikke kan se stingene på motsatt side. 

Klaffene:

Skift nå til enkel tråd og heklenål 2,5 mm.

Nå skal du hekle to "klaffer" - den ene skal brukes til oppbevaring og den andre skal brukes som
"klaff" øverst, slik at ting ikke faller ut. Fremgangsmåten er den samme for begge. De lages med
hstm, men hstm kan også erstattes av fm, der det startes i 2. lm fra nålen. 

Legg opp 39 m. 

Rk. 1: Begynn med én hstm i 3. lm fra nålen og lag 1 hstm i hver av de resterende lm. 



 

Rk 2: Vend med 2 lm, lag 1 hstm i hver m

Etter 2. rekke skal stykket ditt måle ca 12-14 cm i bredden (alt etter ønsket størrelse). Gjør den ikke
det, kan du prøve igjen og legge opp flere eller færre lm.

Gjenta rekke 2 inntil oppbevaringsstykket måler 9 cm og "klaffen" måler 8 cm. 

Monter oppbevaringslommen nederst på etuiet ditt, og sy sammen i begge sider og og i bunnen. Lag
deretter sting nederst på lommen, så oppbevaringslommene blir ca. 3 cm i bredden (eller forskjellige
størrelser alt etter hvor bredt stykket er og hva det er plass til) - med 3 cm kan det være en maskara.
Til en tusj eller heklenål vil 2 cm antagelig være bedre. Det er smak og behag. Monter deretter
"klaffen"  øverst. 

 

Sy sammen i hver side og nederst. Lag deretter lommer til oppbevaring. 



 

Fold etuiet sammen for å finne ut hvor du vil plassere magnetknappene. Du kan enten folde etuiet
sammen i en brett eller lage flere folder, alt etter ønsket størrelse når etuiet er foldet sammen. Du kan
enten montere én knapp i midten eller to magnetknapper - en i hver side. 

Sminkeetuiet ditt er nå ferdig!

Del gjerne din utgave på sosiale medier og benytt hashtaggene: #ritokrea #ritohobby #annaskjemt
#ritomakeupetui og tag gjerne @ritodk og @annaskjemt
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