Juleapen Ruby
No. 1009-194-7701

Lengde: 15 cm
Nivå: Nybegynner
Heklenål: 2.5 mm
Materialer: Brodernål & sort garn,
2 sikkerhetsøyne (8 mm), fyllvatt.
Garn: Rainbow Cotton 8/4

Hvor mye garn skal du bruke?
1 x Hvit (001)
1 x Mandel (089)
1 x Mørk Pudder Rosa (064)
1 x Pastell Lyserosa (042)
En rest grønn til juletreet.

Kjøp garnet her:
http://shop.hobbii.no/juleapen-ruby
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Forkortelser:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

MR = magisk ring
lm = luftmaske
fm = fastmaske
kjm = kjedemaske
BM = bakerste maskeledd
[...] = maskeantall
(...) = antall omganger
*...* = gjenta
Fell = hekle 2 sammen
Øk = hekle 2 fm i 1 maske

Du kan finne videoer av teknikkene brukt i oppskriften her:
Magisk ring: https://www.youtube.com/watch?v=BV_S5wfwqOk
Fell: https://www.youtube.com/watch?v=p1MHHdZfSvY&t=6s
Øk: https://www.youtube.com/watch?v=8qj7ovPSxdY
Ruby elsker julen og de mange hyggelige stundene rundt juletreet. Hun tar på de fineste
klærne sine, tar banankaken ut av ovnen og så er årets fest i gang.

Hode
Med Pastell Lyserosa (042)
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: *6 fm, øk* 6x
R9: *7 fm, øk* 6x
R10-R17: 1 fm i hver maske (8 omganger)
R18: *7 fm, fell* 6x
R19: *6 fm, fell* 6x

[6]
[12]
[18]
[24]
[30]
[36]
[42]
[48]
[54]
[54]
[48]
[42]

Sett på sikkerhetsøyne mellom omgang 12/13 med 8 masker mellom øynene. Legg fyll i
hodet og etter hvert som det arbeides oppover.
R20: *5 fm, fell* 6x
R21: *4 fm, fell* 6x

[36]
[30]
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R22: *3 fm, fell* 6x
R23: *2 fm, fell* 6x

[24]
[18]

Fyll hodet godt opp.
R24: *1 fm, fell* 6x
[12]
R25: *fell* 6x
[6]
Klipp av garnet og trekk tråden gjennom de forreste løkkene av R25, stram forsiktig til og fest
endene.

Snuten
Med Mandel (089)
Hekle 8 lm og begynn i den 2. lm fra nålen:
R1: 6 fm, 3 fm i den siste masken, nå hekles det videre på den andre siden av maskene: 5
fm, 2 fm i den siste [16]
R2: *øk* 2x, 4 fm, *øk* 3x, 5 fm, øk, 1 fm [22]
R3: 1 fm, øk, 1 fm, øk, 4 fm, øk, 1 fm, øk, 1 fm, øk, 7 fm, øk, 1 fm
[28]
R4: 1 fm i hver maske
[28]
R5: 1 fm i hver maske
[28]
Klipp av garnet. Etterlat et langt stykke garn til å sy på snuten.
Plasser snuten rett under øynene, øverst i R13 og nederst i R20. Se bildet.
Broder munn og nesebor med sort.
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Hette
Med Mørk Pudder Rosa (064)
R1: 6 fm i en MR
[6]
R2: *øk* 6x
[12]
R3: *1 fm, øk* 6x
[18]
R4: *2 fm, øk* 6x
[24]
R5: *3 fm, øk* 6x
[30]
R6: *4 fm, øk* 6x
[36]
R7: *5 fm, øk* 6x
[42]
R8: *6 fm, øk* 6x
[48]
R9: *7 fm, øk* 6x
[54]
R10-18: 1 fm i hver maske (9 omganger)
[54]
Klipp av garnet og etterlat et langt stykke garn til å sy hetten på hodet.

øre
Hekle 2 i Mørk Pudder Rosa:
R1: 6 fm i en MR
[6]
R2: *øk* 6x
[12]
R3: *1 fm, øk* 6x
[18]
R4: *2 fm, øk* 6x
[24]
R5-9: 1 fm i hver maske (5 omganger)
[24]
Klipp av garnet og etterlat et langt stykke garn til å sy ørene på hodet. Ikke fyll ørene, men
brett de flatt. Se bildet.
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Kropp
Med Mørk Pudder Rosa (064) og Hvit (001).
Start med Mørk Pudder Rosa:
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
R8-12: 1 fm i hver maske (5 omganger)

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

Fargeskifte til hvit
R13-14: 1 fm i hver maske (2 omganger)
[42]
R15: *5 v, fell* 6x
[36]
R16: 1 fm i hver maske
[36]
R17: *4 fm, fell* 6x
[30]
R18: 1 fm i hver maske
[30]
R19: *3 fm, fell* 6x
[24]
R20: 1 fm i hver maske
[24]
R21: *2 fm, fell* 6x
[18]
R22-23: 1 fm i hver maske (2 omganger)
[18]
Fyll kroppen godt og tett, fest endene.
Broder et juletre på forsiden av genseren og sy hodet på kroppen.

Krage
Med hvit
Hekle 22 lm, begynn i den 2. lm fra nålen og nå hekles det 21 fm. Klipp av garnet og etterlat
et langt stykke garn til å sy på kragen, rett mellom genseren og hodet. Se bildet.
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Armer
Hekle 2 med Mørk Pudder Rosa (064) og Hvit (001).
Start med Mørk Pudder Rosa:
R1: 6 fm i en MR
[6]
R2: *øk* 6x
[12]
R3-5: 1 fm i hver maske (3 omganger)
[12]
R6: hekle 1 boblemaske*, 11 fm
[12]
R7-11: 1 fm i hver maske (5 omganger)
[12]
Legg fyll i hånden og etter hvert som det arbeides oppover.
*Boblemaske = dette er selve tommelfingeren og hekles slik: kast på nålen, stikk den inn i
neste maske og hent tråden opp, kast på nålen og hekle gjennom 2 løkker.* Ikke utfyll
stavmasken, men start den neste stavmasken, ved å gjenta trinnene mellom * *. Lag 5 av
denne uferdige stavmasken. Til slutt har du 6 løkker på heklenålen. Kast på nålen igjen og
hekle gjennom alle 6 løkkene.
Fargeskifte til hvit:
R12-21: 1 fm i hver maske (10 omganger)
[12]
R22: *fell* 6x
[6]
Brett armen flatt og hekle gjennom begge løkkene med 3 fm. Sy armen til kroppen i R22.
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Ben
Hekle 2 med Mørk Pudder Rosa (064):
Hekle 8 lm, og begynn i den 2. lm fra heklenålen:
R1: 6 fm, 3 fm i den siste, nå hekles det videre på den andre siden av maskene: 5 fm, 2 fm i
den siste [16]
R2: *øk* 2x, 4 fm, *øk* 3x, 5 fm, øk, 1 fm [22]
R3: 1 fm, øk, 1 fm, øk, 4 fm, øk, 1 fm, øk, 1 fm, øk, 7 fm, øk,1 fm [28]
R4: 1 fm i hver maske i BM
[28]
R5-6: 1 fm i hver maske (2 omganger)
[28]
R7: fell, 8 fm, *fell* 6x, 6 fm
[21]
R8: 7 fm, *fell* 5x, 4 fm
[16]
R9: 6 fm, fell, 6 fm, fell
[14]
R10-14: 1 fm i hver maske (5 omganger)
[14]
Legg fyll i benet og sy det under kroppen mellom R 1 og R 5. Se bildet.
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Hale
Med Mørk Pudder Rosa:
R1: 6 fm i en MR
R2-21: 1 fm i hver maske (20 omganger)

[6]
[6]

Sy halen på baksiden av kroppen i R7.
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