
Pulsvanter nr 5 Heklede pulsvanter i popkornmønster  

Jeg bare elsker pulsvanter. I vinterhalvåret bruker jeg pulsvanter hver dag, Mest bruker jeg 

mørkeblå eller svarte. Synes det er fint å ha pulsvanter som matcher sjal eller skjerf jeg har 

heklet tidligere.  

Denne gangen bruker jeg «restegarn» fra i fjor hvor jeg heklet et skjerf. Dette skjerfet hører 

til favorittene. Garnet er bare deilig og fargene er bare helt nydelige. Garnet heter 

Eventyrgarn fra Trysil. Men det er ikke noe i veien å bruke garn av samme tykkelse. 

 

Og her er et bilde av de ferdige pulsvantene: 

 

 

 



 

Selve heklingen: 

Jeg brukte heklenål nr 3,5. Garnet jeg brukte,  Eventyr som er et blandingsgarn som består av 

70 % ull og 30 % nylon. Det gikk med gikk med 1 nøste til disse pulsvantene.  

Her er popkornmønsteret tegnet: 

 

Det legges opp 52 luftmasker (17*3+1). 

Nå skal det hekles popkornmønster Heklet 1 popkorn i annenhver fastmaske. Heklet 2 

luftmasker i mellom hver popkorn. Heklet popkorn ved å ta nålen i startstaven og dro tråden 

gjennom tråden Se bilde: 

 

 

Rad 1: Startet med 4 luftmasker og heklet 3 staver i startmasten. Tok nålen i startmasker og 

trakk tråden i gjennom. * Heklet 2 luftmasker, hoppet over 2 luftmasker og heklet 1 popkorn 

av 4 staver * Gjentok dette 15 ganger. Avsluttet med 2 luftmasker og heklet 1 kjedemaske i 

startmasken. Snudde pulsvanten. Det skal være 17 popkorn. 



 

Rad 2: Startet med 4 luftmasker og heklet 3 staver i startmasten. Tok nålen i startmasker og 

trakk tråden i gjennom. * Heklet 2 luftmasker, hoppet over 1 popkorn i heklet 1 popkorn av 4 

staver i 2-luftmaskebuen* Gjentok dette 15 ganger. Avsluttet med 2 luftmasker og heklet 1 

kjedemaske i startmasken. Det skal være 17 popkorn. Snudde pulsvanten. 

Rad 3 – 13 som rad 2.  

Her er et bilde etter rad 3: 

 

Her et et bilde etter rad 17:  



 

 

Kant øverst og nederst: 

Det hekles 3 fastmasker mellom hver popkorn. Pass på at det hekles samme vei. 

 

 

 

Nå er pulsvanten ferdig heklet. Festet tråder. Hullet på toppen er greit nok og man bære som 

det er.  

Her er pulsvanten ferdig: 



 

 

 


