
 

 

Gryteunderlag med blomst i bobler 
Materialer:  

- Heklenål nr. 8 
- Drops Eskimo 
- Evt. 18 cm. skinnsnor  

Kjøp garnet og tilbehør her: 

http://shop.hobbii.no/heklet-gryteunderlag
-blomst  
 
Mål: Ca. 18-20 cm - les avsnittet “Før og 
etter toving”  

Forbruk: Ca. 60 g.  

 

 

 

Forkortelser: 

Ms: Magisk sirkel 

Lm: Luftmaske  

Fm: Fastmaske 

Kjm: Kjedemasker  

Stv: Stav 

Bm: Boblemaske 

Obs: Gryteunderlagene tåler ikke ekstrem 
høy varme, men kan med fordel brukes til 
varme skåler, tekanner og lignende.  
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Oppskrift: Det finnes en bildeveiledning lengre nede i denne oppskriften 

Alle boblene kommer frem på vrangen. Derfor må du trykke boblene ut på forsiden underveis,               
så alle boblene vender den riktige veien når du er ferdig.  

 

1. Lag en Ms. Hekle 3 lm (erstatter 1. stv). Hekle 11 stv ned i sirkelen og avslutt med 1 kjm                    
(12) 

2. Lag 3 lm (erstatter 1. stv). Hekle 1 stv i samme m. Hekle nå 2 stv i alle maskene rundt.                    
Avslutt med 1 kjm (24). 

3. Lag 1 lm. Hekle “2 fm i første m, 1 fm i neste m, 1 bm i neste”. Gjenta “til” hele veien                      
rundt og avslutt med 1 kjm (36). Det er  6 bm på denne omgangen. 

4. Lag 3 lm (erstatter 1. stv). Hekle 1 stv i samme m. Hekle 1 stv i de neste 3 m. Hekle “2 stv                       
i neste m, 1 stv i de neste 3 m”. Gjenta “til” rundt og avslutt med 1 kjm (45) 

5. Lag 3 lm (erstatter 1. stv). Hekle 1 stv i samme m. Hekle 1 stv i de neste 4 m. Hekle “2 stv                       
i neste m, 1 stv i de neste 4 m”. Gjenta “til” omgangen rundt og avslutt med 1 kjm (54) 

6. Lag 1 lm. Hekle “1 fm i de neste 2 m, 1 bm i neste”. Gjenta “til” hele veien rundt og                     
avslutt med 1 kjm (54). Det er 18 bm på denne omgangen. 

7. Lag 3 lm (erstatter 1. stv). Hekle 1 stv i samme m. Hekle 1 stv i de neste 2 m. Hekle “2 stv                       
i neste m, 1 stv i de neste 2 m”. Gjenta “til” og avslutt med 1 kjm (72) 

 

Fest tråder. Vask gryteunderlaget på vanlig vaskeprogram på 40 grader. Hvis ikke det har blitt               
tovet nok kan du med fordel gi det en ekstra tur i vaskemaskinen. Du kan evt. forme boblene ved                   
å trykke på de innen gryteunderlaget er tørt. 

 

Boblemasker - se bildeveiledning i omgang 3 lengre nede 

 

Boblemaske - slik lages de: 

Kast garnet på pinnen, sett nålen i masken, kast igjen garnet på pinnen og trekk det med tilbake ,                   
da vil du ha 3 løkker på nålen din. Kast garnet på pinnen og trekk gjennom 2 av løkkene. Det er                     
nå 2 løkker på nålen din. Kast garnet på pinnen og put ned i den samme masken igjen, kast                   
garnet på pinnen og trekk det med tilbake så du nå har 4 løkker på nålen din. Kast garnet på                    
pinnen og trekk gjennom 2 av løkkene. Det er nå 3 løkker på nålen din. Gjenta i alt 5 ganger, så                     
du nå har 6 løkker på nålen din. Kast garnet på pinnen og trekk gjennom alle 6 løkker. Stram den                    
litt til. Boblen din er nå laget på baksiden av arbeidet og må trykkes ut for å komme frem på                    
forsiden.  

 

 

 



 

 

Veiledning: 

Omgang 1:                                                                         Omgang 2: 

    
1. Lag en ms. Hekle 3 lm (erstatter 1. stv ).            1. Lag 3 lm (erstatter 1. stv). Hekle 1 stv ned  
Hekle 11 stv ned sirkelen og avslutt med 1            i den samme masken. Hekle nå 2 stv i rundt 
kjm (12).                                                                            i alle maskene. Avslutt med 1 kjm (24)  
 
 
Omgang 3: 
 

    
1. Lag 1 lm.                                                                       2. Hekle “2 fm i første m, 1 fm i neste m, 2 fm  
                                                                                             i den etterfølgende m” 

 

 

 

 

 



 

    
3. Nå skal det hekles en bm. Kast garnet på           4. Kast garnet på pinnen og sett nålen i den 
pinnen, sett nålen i masken, kast igjen             samme masken igjen, kast garnet på pinnen 
garnet på pinnen og trekk det med tilbake,           og trekk det med tilbake så du nå har 4 løkker 
da vil du ha 3 løkker på nålen din. Kast garnet     på nålen din. Kast garnet på pinnen og trekk 
på pinnen og trekk gjennom 2 av løkkene.             gjennom 2 av løkkene. Det er nå 3 løkker på 
Det er nå 2 løkker på nålen din.                                 nålen din.  
  

    
5. Kast garnet på pinnen og sett nålen i den              6. Kast garnet på pinnen og sett nålen i den  
samme masken igjen, kast garnet på pinnen         samme masken igjen, kast garnet på pinnen  
og trekk med tilbake, så du nå har 5 løkker           og trekk med tilbake, så du nå har 6 løkker  
på nålen. Kast garnet på pinnen og trekk                på nålen. Kast garnet på pinnen og trekk  
gjennom 2 av løkkene. Det er nå 4 løkker               gjennom 2 av løkkene. Det er nå 5 løkker 
på nålen.                                                                            på nålen.  
 
 
 
 

 



 

    
7. Kast garnet på pinnen og sett nålen i den              8. Kast garnet på pinnen og trekk gjennom  
samme masken igjen, kast garnet på pinnen         alle 6 løkker. Stram den litt til. Boblen din  
og trekk med tilbake, så du nå har 7 løkker           er nå laget på vrangen.  
på nålen. Kast garnet på pinnen og trekk  
gjennom 2 av løkkene. Det er nå 6 løkker  
på nålen.  
 

     
9. Hekle “2 fm i første m, 1 fm i neste m, 2 fm        10. Trykk boblen din om på forsiden. 
i den etterfølgende m”  
 

    
11. Hekle 1 bm i neste m.                                            12. Hekle “2 fm i første m, 1 fm i neste m, 2 
                                                                                             i neste m, 1 bm i neste”. Gjenta “til” hele veien 
                                                                                             rundt og avslutt med 1 kjm (36). Det er 6 bm 
                                                                                             på denne omgang.  

 



 

Omgang 4: 
 

    
1. Lag 3 lm (erstatter 1. stv) Hekle 1 stv i               2. Hekle “2 stv i neste m, 1 stv i de neste 3 m”. 
samme m. Hekle 1 stv i de neste 3 m.                       Gjenta “til”  rundt og avslutt med 1 kjm (45) 
 
 
Omgang 5: 
 

    
1. Lag 3 lm (erstatter 1. stv) Hekle 1 stv i               2. Hekle “2 stv i neste m, 1 stv i de neste 4 m”. 
samme m. Hekle 1 stv i de neste 4 m.                       Gjenta “til”  rundt og avslutt med 1 kjm (54) 
 
Omgang 6:  
 

     
1. Lag 1 lm. Hekle 1 fm i de neste 2 m.                    2. Hekle 1 bm i neste m 

 



 

 
 
 

    
3. Hekle 1 fm i de neste 2 m, etterfulgt av 1           4. Hekle “1 fm i de neste 2 m, 1 bm i neste”. 
bm i neste m.                                                                    Gjenta “til” hele veien rundt og avslutt med 1 
                                                                                              kjm (54). Det er 18 bm på denne omgang. 
 
 
Omgang 7:  
 

    
1. Lag 3 lm (erstatter 1. stv). Hekle 1 stv i              2. Hekle “2 stv i neste m, 1 stv i de neste 2 m”. 
samme m. Hekle 1 stv i de neste 2 m.                       Gjenta “til” rundt og avslutt med 1 kjm (72) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Før og etter toving: 
 

  
 
Til venstre ser du gryteunderlaget innen toving. Denne måler ca. 23 cm i diameter. Til høyre ser 
du gryteunderlaget etter toving og dermed den ferdige modellen. Den avsluttende størrelsen på 

gryteunderlaget avhenger av hvor mye vaskemaskinen din tover denne og selvfølgelig 
heklefastheten din. Dette betyr at det ferdige målet kan variere mellom 18-20 cm.  

 
 

 

Du kan med fordel sette et lite stykke skinnsnor på gryteunderlagene, så de kan piffe opp 
kjøkkenet ditt. 

Hvis du har spørsmål til denne oppskriften, da skal du være velkommen til å sende en mail til 
tine@hobbii.dk. Riktig god fornøyelse.  

 

mailto:tine@hobbii.dk

