
1         2 FRAYAyarn.com

#FELTEDPOTHOLDER

Felted pot holder



2         2 FRAYAyarn.com

Warm Fraya
100% Wool
50 g = 100 m

Felted pot holder
#FELTEDPOTHOLDER

Non Commercial - You may not use this 
material for commercial purposes.
Copyright © FRAYAYARN.COM

FRAYA 9033

GARN

GARNFORBRUK

HEKLEFASTHET

VEILEDENDE NÅL

MÅL
FORKORTELSER:

OBS: Det er viktig å overholde 
fastheten. Det heklede arbeidet skal 
være tett og pent. Prøv evt. med en 
grovere eller finere heklenål.

m = Maske
lm = Luftmaske
fm = Fastmaske
rk             = Rekke

Designet av Bente Dalsgaard Andersen

Grytekluten er heklet i dobbelt garn. Grytekluten skal hekles forholdsvis løst, for at den skal filte 
bedre.

Alle rekker vendes med 1 lm. 
Ved fargeskift i fm, avsluttes den siste fm ved at man trekker den nye fargen gjennom de 2 løkkene 
på nålen.
Når det hekles med dobbelt garn, kan man fint ta den ene enden innvendig fra garnnøstet og den 
andre utenfra.
Det enkleste er å ha et garnnøste til hvert felt som hekles.

Hekle 7 lm med frg. 1, bytt til frg. 2, hekle 8 lm, bytt til frg. 1 og hekle 10 lm, vend.
1. rk: Hekle 8 fm, start i den 2. masken fra nålen med frg. 1, bytt til frg. 2, hekle 8 fm, bytt til frg. 1, 
hekle 8 fm.
2. - 8. rk: Hekles som rekke 1, på 8. rk byttes det til frg. 2 før vende-luftmasken hekles.
9. rk: Hekle 8 fm, start i den 2. masken fra nålen, bytt til frg. 1, hekle 8 fm, bytt til frg. 2, hekle 8 fm.
10. - 16. rk: Hekles som rekke 9, på 16. rk byttes til frg. 1 før vende-luftmasken hekles.
17. rk: Hekle 8 fm, start i den 2. masken fra nålen, bytt til frg. 2, hekle 8 fm, bytt til frg. 1, hekle 8 fm.
18. - 24. rk: Hekles som rekke 17, kutt garnet og trekk det gjennom den siste masken.
Fest alle ender.

Vask gryteklutene i vaskemaskinen med et vaskemiddel uten enzymer og optisk blekemiddel  
(ullvaskemiddel). 
Vask på 40 grader, vanlig sentrifugering og uten forvask. Trekk gryteklutene i fasong mens de  
fortsatt er våte og la dem tørke flatt.

9 fm x 10 rk = 10 x 10 cm

Heklenål nr. 8

Før vask: ca. 26x24 cm
Etter vask: ca. 20x20 cm

Til 2 grytekluter
Frg. 1: 70 g
Frg. 2: 60 g
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