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Denne løperen er heklet av ett viskosegarn der det står pinner nr. 3 og ca. 60 m pr. 50 g, men
meningen med dette arbeidet er at man skal kunne velge hvilke kvaliteter man ønsker og lage
akkurat den str. man ønsker – enten man ønsker en løper, spisebrikke, duk el.
Her er det bare fantasien som teller.
Ønskes en firkantet duk, så legg opp til sånn ca. så stor den ønskes og hekle til du tror du har
en firkant. For å måle om dette stemmer sånn ca., så ta det ene hjørnet og legg mot ett annet,
slik at arbeidet dobbelt utgjør en trekant. Hvis da ingen av sidene stikker utenfor, så skal den
være ganske firkantet.
Selv hadde jeg to nøster av dette viskosegarnet og fant ut at det måtte kunne brukes til en
liten løper, så jeg la opp masker og heklet så langt jeg trodde jeg kunne for å ha nok til en liten
fm kant rundt.
Siden dette garnet var relativt fast, fant jeg ut at jeg skulle «trosse» oppgitt pinnetykkelse og
prøve ut med ei tykkere nål, så jeg satte i gang med heklenål nr. 5 – og det funket helt
utmerket i dette tilfellet.
Men altså – her lager man egentlig ett helt enkelt «lerrett» som man dekorerer videre når man

har fått det så stort/lite man ønsker, så hoved saken er at det blir ett pent utgangspunkt for
dette.
Noen enkle ledetråer er det dog greit å ha med seg, så de kommer nå:
Finn garnet du ønsker å bruke, tenk gjennom fasong og str., og prøv gjerne ut litt ang. hvilke
tykkelse du trenger på heklenålen for å oppnå ønsket resultat på ditt garnvalg.
Her velger du jo akkurat den garnkvaliteten du ønsker og har tilgjengelig, så her er det bare å
leke.
Men noen hovedretningslinjer er det greit å ha, så da gir jeg dere ett utgangspunkt fra mitt
prosjekt:
Jeg la opp 46 lm. (disse er inkl. det som danner første rute på første rad. Og de utgjør 6 lm).
For å gjøre arb. større eller mindre, så øker eller minker du ved å huske at en rute er 2 m., så
legg til eller trekk fra dette etter ønske.
1. rad: Start ned en st. i den 6. lm fra nålen og fortsett med vekselsvis 1 lm, hopp over en
lm, st. i neste lm. Avslutt med 1 st. i siste lm. Snu.
2. Rad: Start med 4 lm (= 1 st. og 1 lm.) og fortsett med st i st og lm i mellom, slik at det
nå dannes ett rutemønster for det videre arb. Fortsett med dette til arb. er så stort som
ønsket eller du tror du har nok igjen til en siste lille finish og støtte i form av en kant
med fm rundt det hele.
Hekle så som nevnt en runde med fm langs alle sider av arb., men husk å hekle 3 fm i de 4
hjørnemaskene, slik at det ikke strammer der og det blir ett pent hjørne.
Og vips – nå har du ett supert grunnlag for å lage din helt unike bordpynt på din måte og
etter ditt ønske.
Nå finner du fram f.eks. restegarn (her kan du jo «veve» garnet gjennom hullrad etter hullrad
og f.eks. avslutte med frynser i endene), du kan hekle remser av garn og tre gjennom hvis
garnet er tynt og fyller lite i rutene på sin vei gjennom, bruk silkebånd, stoffremser – i det hele
tatt her er det bare fantasien som setter grenser.
Eller kanskje du ønsker å dekorere med perler? Heklede el. filtede blomster? Masse farger?
Osv., osv., så sett i gang og bruk fantasien, for her kan du lage massevis av unike og artige
blikkfang til hverdag og fest.
Selv heklet jeg en lang remse i lm. av pelsgarn som jeg tredde gjennom i en ruterad rundt hele
løperen, før jeg fant ett passende silkebånd og tredde gjennom en annen ruterad rundt det
hele og denne festet jeg helt enkelt sammen som en sløyfe for en enkel og grei dekor.
Håper jeg med dette har inspirert noen av dere til å leke litt i hverdagen og hente fram litt
ekstra kreativ glede.
Send meg gjerne bilder av hvordan deres prosjekter ble og er det noe dere lurer på, så send
meg enten en mail/melding eller skriv kommentar i gjestebok/bloggkommentar (det kan også
legges igjen bilder i sammen med kommentarer i boggen eller i gjesteboken på forsiden til
nettbutikken).
PS.: De heklede trærne som er med på bildet – fins i nettbutikkens oppskriftsside og kan
kjøpes der. Disse kan også lages i mange str. og i forskjellige kvaliteter etter ønske.

