
 

Grytekluter med bobler 
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Det har blitt utrolig populært å hekle sine egne kluter, men hvorfor ikke hekle dine egne grytekluter?
Du kan sette ditt personlige preg på hjemmet med disse fine, økologiske gryteklutene med bobler. Du
kan hekle disse fantastiske gryteklutene med boblemønster, ved å følge veiledningen under.
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Veiledningen er enkel og grei å følge for både erfarne og nybegynnere. De fine gryteklutene er heklet
med Mayflower Cotton 8/4 Organic Økologisk, men du kan også bruke andre kvaliteter, så lenge det
er tykkelsen 8/4.

Med denne oppskriften får du 2. firkantede grytekluter med boblemønster. De er heklet med dobbelt
tråd Mayflower Cotton 8/4 Organic Økologisk.

Størrelse: ca. 18 x 18 cm

Materiale: Mayflower Cotton 8/4 Organic Økologisk. Inneholder: 100% økologisk bomull. Løpelengde
50 g = ca. 170 m. 

Garnforbruk: 2½ - 3 nøster

Heklenål: nr. 4,00 mm

Øvrige redskaper: 

Nål til å feste ender
Stropp (alternativt kan du hekle en rekke luftmasker, som stropp)

 

Forkortelser

lm = luftmaske 
km = kjedemaske
fm = fastmaske 
bm = boblemaske
*-* = gjenta det som står imellom stjernene
(X) tallet i parentes, angir hvor mange masker du skal ha når rekken er heklet

Hekleinformasjon:

En boblemaske er i virkeligheden bare 5 uferdige stangmasker, der hekles sammen således:

*Slå garnet om nålen, stik nålen ned i masken, slå garnet om nålen, træk garnet igennem masken,
slå garnet om nålen og træk garnet igennem to af løkkerne på nålen* gentag yderligere 4 gange, så
du i alt har 5 ufærdige stangmasker. Afslut boblen ved at slå om nålen, og trække garnet igennem
alle maskerne på nålen

Fremgangsmåte
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Det hekles med to tråder garn.

1. Legg opp 27 lm + 1 lm til å vende.

Alle rekker vendes med 1 lm

2. Hekle 1 fm i hver maske (27)

3. Hekle *1 fm, 1 bm* gjenta til du har 1 maske igjen. I den siste masken hekles 1 fm. (27) (13 bobler
+ 14 fm)

4. Gjenta rekke 2 og 3 til grytekluten er kvadratisk (13x13 bobler)

5. Heretter hekles det en kant. Hekle fm langs alle sidene på grytekluten. I hvert hjørne skal det være
3 fm. Pass på at du ikke hekler for stramt. Avslutt med 1 km. Hvis kanten buer, kan du hekle en
omgang til.

6. Hekle to grytekluter og fest endene. Sett en stropp i hjørnet av hver gryteklut.

Du har nå heklet et sett grytekluter.

 Du må gjerne bruke #ritokrea når du deler bildene av det ferdige prosjekt på sosiale medier, så vi
kan se resultatet :-) 

Design: Frossenfuldmaane (Maja Kongskov Anthonisen Eskildsen)
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