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 93-1413    POTTESKJULERE og GRYTEKLUTER          
 
50 g av hver fg er nok til 3 stk potteskjulere og 2 par grytekluter! 
 
Materiale: Pt Petunia - 50 g av hver av fg: fg 1 grønn 217, fg 2 turkis 247, fg 3 hvit 296, fg 4 cerise 248, fg 5 blå 274, 
                                                                       fg 6 lys grønn 216 og fg 7 tomatrød 245. 
       
Veiledende heklenål: 4 ½ (potteskjulere). 3 ½ (grytekluter)    
 
Heklefasthet: Potteskjulere - 17 fm med heklenål 4 ½ = 10 cm. 
                       Grytekluter - 20 fm med heklenål 3 ½ = 10 cm.   
                       KONTROLLÉR HEKLEFASTHETEN! Stemmer den ikke, må du skifte nål. 
                       Hekler du fastere, bruk tykkere nål. Hekler du løsere, bruk tynnere nål. 
 
Skifte til ny fg: Dette gjøres midt i den siste fm i en fg ved først å hente den tråden du hekler med, skift så til den neste fg og trekk den 
gjennom de to løkkene på heklenålen. 

 
Øk 1 m = 2 fm i sm m. 
 
POTTESKJULERE 
Mod A: Småstripete potteskjuler (Diameter øverst ca 11 cm og høyde ca 18 cm inkl blondekant). 
Legg opp 52 lm med fg 1 og sett sm til en ring med 1 kjm i 1. lm. Hekle rundt med 1 fm i hver m, men øk 2 m jevnt fordelt på den  
9. 19. 29. omg. Økingen gjøres ved å hekle 2 fm i 1 fm. Hekle striper slik: * 2 omg fg 1, 2 omg fg 2, 2 omg fg 3, 2 omg fg 4, 2 omg fg 5, 
2 omg fg 6, 2 omg fg 3, 2 omg fg 7 *. Gjenta mellom * en gang til og avslutt med 2 omg fg 1. Hekle tilslutt fra retten i avfellingskanten 
med fg 3 blondekant slik: * 1 kjm, 3 st i neste m *. Gjenta mellom * rundt. Fest trådene godt.  
 
Mod B: Stripete potteskjuler (Diameter øverst ca 11 cm og høyde ca 19 cm inkl blondekant). 
Legg opp og hekle som småstripet potteskjuler, men hekle striper slik: 4 omg fg 1, 4 omg fg 2, 4 omg fg 4, 4 omg fg 5, 4 omg fg 6,  
4 omg fg 7, 4 omg fg 1, 4 omg fg 2 og 4 omg fg 4. Hekle tilslutt blondekant som for småstripet potteskjuler.  
 
Mod C: Storstripete potteskjuler (Diameter øverst ca 11 cm og høyde ca 19 cm inkl blondekant). 
Legg opp og hekle som småstripet potteskjuler, men hekle striper slik: 5 omg fg 1, 1 omg fg 3, 5 omg fg 2, 1 omg fg 3, 5 omg fg 4, 1 
omg fg 3, 5 omg fg 5, 1 omg fg 3, 5 omg fg 6, 1 omg fg 3 og 5 omg fg 7. Hekle tilslutt blondekant som for småstripet potteskjuler.  

 
GRYTEKLUTER 
Legg opp 4 lm med fg 7 (eller 4) og sett sm til en ring med 1 kjm i 1. lm.  
1. omg: Hekle 6 fm i ringen og slutt med 1 lm. 
2. omg: Hekle 2 fm i hver fm = 12 fm.  
3. omg: Hekle 2 fm i hver 2. fm = 18 fm.  
4. omg: Hekle 2 fm i hver 3. fm = 24 fm.  
5. omg: Hekle 2 fm i hver 3. fm = 32 fm.  
Fortsett med striper slik: 5 omg fg 1 (eller fg 2), 5 omg fg 2 (eller fg 6), 5 omg fg 4 (eller fg 5) og tilslutt 2 omg fg 6 (eller fg 3), men øk 
8 fm på 1. omg til 40 fm, videre 5 fm på hver omg i alt 16 ggr til 120 fm. Pass på at økingene ikke kommer rett over hverandre. 
Hekle hank med den fg du har på nålen slik: 16 lm, 1 kjm i siste fm på forrige omg, snu og hekle 16 fm rundt lm-buen. Klipp av tråden 
og trekk den gjennom m og fest hanken godt.  
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