Mini Andunge
No. 1009-193-6289

Høyde: 10 cm

Garn: Rainbow Cotton 8/4

Nivå: Nybegynner

Hvor mye garn skal jeg bruke?
Hvit (001): 1 nøste
Oransje (057): 1 nøste

Heklenål: 2.5 mm
Materialer:
Nål & sort garn, 2
Sikkerhetsøyne (7 mm),
Saks og fyllvatt.
Kjøp garnet her:
http://shop.hobbii.no/mini-andunge
Forkortelser:
●
●

lm = luftmaske
fm = fastmaske
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●
●
●
●
●
●
●

kjm = kjedemaske
MR = magisk ring
[…] = maske antall
(…) = antall omganger
øk = hekle 2 masker i 1 maske
fell = hekle 2 masker sammen
stv = stavmaske

Du kan finne instruksjonsvideoer på teknikkene i oppskriften her:
Magisk ring: https://www.youtube.com/watch?v=BV_S5wfwqOk
Fell: https://www.youtube.com/watch?v=8qj7ovPSxdY
Øk: https://www.youtube.com/watch?v=p1MHHdZfSvY

Hode
Med hvit (001)
R1: 6 fm i en MR
R2: øk 6x
R3: *1 fm, øk* 6x
R4: *2 fm, øk* 6x
R5: *3 fm, øk* 6x
R6: *4 fm, øk* 6x
R7: *5 fm, øk* 6x
R8-13: 1 fm i hver maske (6 omganger)

[6]
[12]
[18]
[24]
[30]
[36]
[42]
[42]

Sett på sikkerhetsøyne mellom omgang 9/10 med 9 masker mellom øynene.
R14: *5 fm, fell* 6x
R15: *4 fm, fell* 6x
R16: *3 fm, fell* 6x

[36]
[30]
[24]

Legg fyll i hodet og etter hvert mens det arbeides opp.
R17: *2 fm, fell* 6x
R18: *1 fm, fell* 6x
R19: fell 6x

[18]
[12]
[6]

Knyt ved å trekke tråden gjennom de forreste løkkene på de siste 6 fastmaskene.
Stram til og skjul tråden i hodet.
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Kropp
Med hvit (001)
R1: 6 fm i en MR
R2: øk 6x
R3: *1 fm, øk* 6x
R4: *2 fm, øk* 6x
R5: *3 fm, øk* 6x
R6- R9: 1 fm i hver maske (4 omganger)
R10: *3 fm, fell* 6x
R11-12: 1 fm i hver maske (2 omganger)
R13: *2 fm, fell* 6x

[6]
[12]
[18]
[24]
[30]
[30]
[24]
[24]
[18]

Legg fyllvatt i kroppen og fest endene, etterlat et langt stykke garn til å sy hodet på kroppen.

Vinger
Med hvit (001), lag 2 stk.
R1: 6 fm i en MR
R2: *1 fm, øk* 3x
R3: *2 fm, øk* 3x
R4-5: 1 fm i hver maske (2 omganger)
R6: *4 fm, fell* 2x
R7: *3 fm, fell* 2x
R8: *2 fm, fell* 2x

[6]
[9]
[12]
[12]
[10]
[8]
[6]

Fest endene men ikke fyll vingene. Brett de flate og fest de på begge sidene av kroppen i
R13.

Føtter
Med oransje (057)
R1: 6 fm i MR
R2: *1 fm, øk* 3x
R3-5: 1 fm i hver maske (3 omganger)

[6]
[9]
[9]
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Øk i den siste fm 1x

[10]

Brett deretter foten flat og hekle tærne gjennom begge sidene:
Hekle 3 lm, start i den 2. lm fra heklenålen, hekle 2 fm, 1 kjm på foten, 1 kjm og 3 lm i den
neste fm, 2 fm på den lm som er igjen, 1 kjm på foten, 1 kjm og 3 lm i den neste fm, 2 fm på
den lm som er igjen, 1 kjm i den siste fm og fest endene.
Foten er ferdig og trengs heller ikke å fylles.
Sy føttene på forsiden av kroppen, så bunnen av foten og kroppen er på samme linje.

Nebb
Med oransje (057)
R1: 6 fm i en MR
R2: *1 fm, øk* 3x
R3: *1 fm i hver maske

[6]
[9]
[9]

Fest endene og etterlat et langt stykke garn til å sy nebbet på hodet mellom R9 og R13.
Sjekk nøyaktig om nebbet er plassert midt mellom øynene.
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Hale
Med hvit (001)
R1: 6 fm i en MR
R2: *1 fm, øk* 3x
R3: *2 fm, øk* 3x

[6]
[9]
[12]

Fest endene og etterlat et langt stykke garn til å sy halen på baksiden av kroppen mellom R3
og R5.
Nå er Mini Andungen ferdig!
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