Design nr. 9

Tre i hjerter
Hjerteputer – i Mirasol, T’ika, Miski
og Faerytale
STØRRELSER
Liten (mellomstor) stor.
MÅL
Liten pute: Ca. 35 cm høy.
Mellomstor pute: Ca. 40 cm høy.
Stor pute: Ca. 51 cm høy.
GARN
Mirasol, 100 % fineste alpakka.
Faerytale, 100 % fineste alpakka.
T’ika, 100 % pima bomull.
Miski, 100 % mykeste babylama.
Garnforbruk:
Liten pute:
Faerytale: 50 g rød nr. 711.
T’ika: 150 g rød nr. T509.
Mellomstor pute:
Faerytale: 150 g rød nr. 711.
Mirasol: 150 g håndmalt i rødtoner nr. 2071.
Stor pute:
Faerytale: 200 g rustrød nr. 712.
Miski: 400 g rød nr. M131.
HEKLENÅLER
Nr. 5,5 og 4 til liten og stor pute.
Nr. 5, 4 og 3,5 til mellomstor pute.
HEKLEFASTHET
12–13 fm med dobbelt garn (1 tråd av hver kvalitet)
og heklenål nr. 5,5 = 10 cm.
TILBEHØR
Liten pute:
1 pose perler, rødoransje nr. OR11-6.
Stor pute:
38 små, hjerteformede perlemorknapper, nr. 2381-24:
19 stk røde i farge 4 og 19 stk oransje i farge 3.
Alle putene: Fyllvatt.
HJERTEPUTER
Putene hekles fram og tilbake i fm. Du hekler 2 like
hjerter, som sys sammen til slutt. Oppskriften er den
samme for alle de tre putene, men du bruker
forskjellig garn, se ovenfor. Bruk heklenål nr. 5,5 til
liten og stor pute, og heklenål nr. 5 til middels pute.
Hekle med dobbelt garn, 1 tråd i hver kvalitet:

Legg opp 4 lm. Begynn i 2. lm fra nålen og hekle 1
fm i hver lm = 3 fm. Snu hver rad med 1 lm og hekle
fm i hver m gjennom begge m-ledd. Øk ved å hekle 2
fm i samme m slik:
1. rad: Øk 1 m i slutten av raden = 4 fm.
2. rad: Øk 1 m i slutten av raden = 5 fm.
3. rad: Øk 1 m i hver side = 7 fm.
Det er nå økt 4 m på 3 rader. Gjenta økingen fra 1. –
3. rad til det er 45 (75) 85 fm på raden. Herfra hekles
hver hjertetopp for seg, og det felles ved å hekle 1
kjm i 1. fm. Start ved ytterkant:
1. rad: Hekle 22 (37) 42 fm. Snu.
2. rad: 1 kjm i 1. fm, 21 (36) 41 fm. Snu.
3. rad: 1 kjm, 20 (35) 40 fm. Snu.
4. rad: 1 kjm, 19 (34) 39 fm. Snu.
5. rad: 1 kjm, 18 (33) 38 fm. Snu.
Fortsett slik, fell 1 m på hver rad til det er 9 (20) 25 m
igjen. Klipp av tråden og trekk den gjennom m. Fest
godt. Hekle den andre hjertetoppen på samme måte,
men her skal du starte med 1. rad midt på puten slik:
Hopp over 1 m fra den andre hjertetoppen og hekle 1
fm i hver m = 22 (37) 42 fm. Hekle ett hjerte til.
MONTERING
Det hekles en kant rundt hvert hjerte, før de to delene
syes sammen: Hekle først 1 omg fm rundt begge
hjertene – hekle heller tett enn glissent, med enkelt
garn. Hekle så en tungekant rundt det ene og en
volang rundt det andre hjertet.
Tungekant: Hekles i T’ika til liten pute, Mirasol til
mellomstor pute og Miski til stor pute. Bruk heklenål
nr. 4 til Miski og T’ika, og heklenål nr. 3,5 til
Mirasol. Fest garnet med 1 kjm, * hopp over 2 fm,
hekle 6 st i neste fm, hopp over 2 fm, 1 kjm i neste fm
*. Gjenta fra * -- * ut omg. Klipp av garnet og fest
godt.
Volang: Rundt den andre putedelen hekles det med
Faerytale og heklenål nr. 4, til alle putene slik: Fest
garnet med 1 kjm, begynn med 4 lm = 1. dbst, hekle 1
dbst i 1. fm, videre hekles det 2 dbst i hver fm ut omg.
Klipp av tråden og fest godt.
Pynt: På den lille putens forstykke (med T’ika kant),
er det sydd på perler jevnt fordelt. På den store putens
forstykke (med Miski kant) er det sydd på
hjerteknapper på (se foto).
Legg delene oppå hverandre med retten ut og sy dem
sammen i fm omg. Men når det gjenstår 10 cm fyller
du puten med vatt, til den blir akkurat passe. Sy
sammen åpningen.

