
 

Pulsvanter nr 6 Heklede pulsvanter i enkeltviftemønster i tynt og tykt garn  

 

Jeg trenger flere pulsvanter denne sesongen. Er egentlig mest glad i det enkle designet. Jeg 

har valgt å hekle de i to varianter et med Myk bris og en Drops alpakka mix. 

Disse pulsvantene kan også brukes innendørs og utendørs. Det er ikke rare garnet som går 

med. Her er et bilde av pulsvantene: 

 

 

Hekling av pulsvant i Myk bris 

https://ninashekleverden.com/2017/09/16/heklet-poncho-i-filethekling-med-en-bord-av-romantiske-ruter/
https://ninashekleverden.com/2017/09/16/heklet-poncho-i-filethekling-med-en-bord-av-romantiske-ruter/


Pulsvanten i tykt garn er i Myk bris er heklet i heklenål nr 7. Bredden er 10 cm og høyden er 

18 cm. Tykkelsen kan varieres å velge en annen heklenålstørrelse. 

Her kan dere se logikken i mønsteret: 

 

 

Jeg la opp 21 luftmasker (7x3+1). Mønsteret går opp i 3.   

Rad 1: Starter med 4 luftmasker og 1 stav i 5. luftmaske fra nålen. * Hopp over 2 luftmasker 

og hekle (1 stav, 2 luftmasker og 1 stav) i neste luftmaske * Gjenta mønsteret 5 ganger.  Det 

skal være 7 vifter. Hekle sammen start og slutt med 1 kjedemaske slik at pulsvanten ble en 

ring.  

 

Rad 2: Heklet 4 luftmasker og 1 stav i samme vifte * * Hopp over 2 staver og hekle (1 stav, 2 

luftmasker og 1 stav) i neste vifte * Gjenta mønsteret 5 ganger.  Det skal være 7 vifter. Hekle 

sammen start og slutt med 1 kjedemaske slik at pulsvanten ble en ring.  



 

Rad 3- 10: Gjenta rad 2.  

 

Fest trådene og pulsvantene er ferdig. 



 

 

 

Hekling av pulsvant i Drops alpaca mix 

Pulsvanten i tykt garn er i Drops alpaca mix er heklet i heklenål nr 3,5. Bredden er 9 cm og 

høyden er 18 cm. Tykkelsen kan varieres å velge en annen heklenålstørrelse. 

Her kan dere se logikken i mønsteret: 



 

Jeg la opp 37 luftmasker (14x3+1). Mønsteret går opp i 3.   

Rad 1: Starter med 4 luftmasker og 1 stav i 5. luftmaske fra nålen. * Hopp over 2 luftmasker 

og hekle (1 stav, 2 luftmasker og 1 stav) i neste luftmaske * Gjenta mønsteret 12 ganger.  Det 

skal være 14 vifter. Hekle sammen start og slutt med 1 kjedemaske slik at pulsvanten ble en 

ring.  

 

Rad 2: Heklet 4 luftmasker og 1 stav i samme vifte * Hopp over 2 staver og hekle (1 stav, 2 

luftmasker og 1 stav) i neste vifte * Gjenta mønsteret 12 ganger.  Det skal være 14 vifter. 

Hekle sammen start og slutt med 1 kjedemaske slik at stsrt og slutt blir bundet sammen. 



 

 

Rad 3- 18: Gjenta rad 2.  

 

Fest trådene og pulsvantene er ferdig. 



 


