Blomstrende nålepute
Dersom fingrene er små og utfordringen med hekling og strikking er i største laget, kan slik
montering gi ideer til et flott sluttprodukt
Heklelappen er laget av: Anne Marie Gryting Strikkelappen er en prøvelapp
Montering og oppskrift :Husflidskonsulent Annie Eikenes

Dette trenger du:
• Garn til hekling og /eller strikking.
• Broderigarn.
• Molulinègarn eller annen sterk tråd til å stramme
inn til blomst,
• Knapper, ullkule eller annet til pynt til midten av
blomsten.
• Et lite stykke ullstoff
• Litt ull eller vatt til fyll.
• Heklenål nr. 3
• Strikkepinner nr. 3
• Broderinål med stort øye.

Slik gjør du:
1. Lag to lapper som måler ca. 10 x 10 cm.
Her er baksiden strikket i rillestrikk, mens forstykket er heklet med halvstaver.
Teknikkene er ikke så viktig her. Alt kan brukes.
2. På sidene av denne lappen er det heklet picotkant (musetagger). Picotkanten hekles: 1fm, 3lm, 1fm i 1.lm,
hopp over 1m, 1fm i neste m.
3. Her er det brodert noen stjerner til dekor på den heklelappen.
4. Montering: Klipp ullstoffet litt større størrelse enn strikke- og heklelappen. Sy fast først den ene lappen, så
den andre. Spar et hull til å stappe fyll inn i. Sy igjen hullet etter at nåleputa har fått fyll i seg.
5. Nå skal lappene formes til en blomst. Begynn med å legge den sterke tråden fra midten oppe, og brett den
rundt sidene som på en innpakking. Her var tråden ganske tynn, så det ble surret to ganger i hver retning.
Knyt fast. Klipp av tråden, men husk at denne kan kanskje brukes videre til å sy på noe pynt i midten.
Denne formen kan også monteres til en sommerfugl.
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