Hekle oldemorsruter
Oldemorsruter er en fin teknikk for å kunne bruke opp restegarn og kunne boltre seg med
farger. Rutene kan settes sammen, toves i maskin og brukes som sitteunderlag. Teknikken
kan også brukes til andre prosjekter.
Modeller av Kirsten Holtan Thorsen, Husflidskonsulent Annie
Eikenes og Barne og ungdomskonsulent Elin Gilde Garvin

Dette trenger du:
• Vamsegarn eller dobbelt finullgarn (garn som
kan toves) i forskjellige farger
• Heklenål nr.6

Slik gjør du:
Forkortelser: Kjm. - kjedemaske

lm - luftmaske

st- stav

omg. - omgang

1. Omg. Legg opp 4 lm og hekle sammen med en kjm i første lm til en ring.
2. Omg. Hekle 3 lm (= 1 st) og deretter 2 st rundt ringen(du kan gjerne hekle inn trådene), 3 lm(= 1. stav).
Hekle *3 st i ringen, 2 lm*, gjenta fra * til * til sammen 3 ganger. Avslutt med å lage 1 kjm i den første
staven (de tre luftmaskene i starten). Du har nå en firkant som består av 4 stavgrupper med 4 “hjørner.”
Fest tråden.
3. Skift farge og start i et av ”hjørnene.” Hekle 3 lm (= 1. stav), hekle 2 st og 1 lm (= 1.stavgruppe), 3 st, 2 lm,
- alt i samme ”hjørne.” Hekle *3 st, 1 lm, 3 st, 2 lm i det neste ”hjørnet” *, gjenta fra * til * til sammen 3
ganger. Fest tråden.
4. Skift farge og start i et av ”hjørnet.”…. Osv.. gjenta til du har så stor rute som du ønsker.

Når du har heklet så mange ruter som du trenger, syr du de sammen med samme tråd som du har
heklet ytterst på ruten.
Det ferdige sitteunderlaget kan toves i vaskemaskin med litt grønnsåpe og 60 graders
vaskeprogram...
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