Ballettbjørnen Alice
No. 1009-194-4186

Nivå: Lett øvet
Heklenål: 3.5 mm
Materialer: Brodernål & sort garn,
2 sikkerhetsøyne (8 mm).
Garn: Mayflower Cotton 2
Hvor mye garn skal du bruke?
Råhvit (21): 1 nøste
Rosa (53): 1 nøste
Lys Brun (50): 1 nøste
Kirsebær (27) til blomst: 1 nøste

Forkortelser:
MR = magisk ring
fm = fastmaske
stv = stavmaske
kjm = kjedemaske
BL = bakerste løkker
øk = hekle 2 masker i 1 maske
fell = hekle 2 masker sammen
[…] = maskeantall
(…) = antall omganger
*...* = gjenta

Kjøp garnet her:
http://shop.hobbii.no/ballettbjørnen-alice
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Finn videoer av teknikkene brukt i denne oppskriften her:
Magisk ring: https://www.youtube.com/watch?v=BV_S5wfwqOk
Bjørnen Alice kan man alltid finne på ballettskolen. Først turte hun ikke å danse, men da hun
endelig prøvde fant hun ut at det var det beste i hele verden. Nå danser hun hver eneste
dag.

Hode
Med Lys Brun (50)
R1: 6 fm i 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]
R8-14: 1 fm i hver maske (7 omganger) [42]
Sett på sikkerhetsøyne mellom R10 og R11.
R15: *5 fm, fell* 6x [36]
R16: *4 fm, fell* 6x [30]
R17: *3 fm, fell* 6x [24]
R18: *2 fm, fell* 6x [18]
Legg fyll i hodet og fest. Etterlat et langt stykke garn til å sy hodet på kroppen.

Snute
Med Råhvit (21).
R1: 6 fm i MR
[6]
R2: *øk* 6x
[12]
R3: *1 fm, øk* 6x
[18]
R4: *2 fm, øk* 6x
[24]
Fest, etterlat et langt stykke garn og plasser snuten mellom øynene i R9 og R14.
Broder nesen og munnen med sort, som vist på bildet.
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øre
Lag 2 med Lys Brun (50).
R1: 6 fm i MR
[6]
R2: *1 fm, øk* 3x
[9]
R3: 1 fm i hver maske [9]
Fest og sy ørene på hodet mellom R4 og R6.

Kropp
Begynn med Rosa (53).
R1: 6 fm i 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]
R8-10: 1 fm i hver maske (3 omganger) [42]
R11: 1 fm i hver maske, men kun i BL [42], her hekles tutuen senere.
R12: *5 fm, fell* 6x [36]
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R13: 1 fm i hver maske [36]
R14: *4 fm, fell* 6x [30]
R15-19: 1 fm i hver maske (5 omganger) [30]
R20: *3 fm, fell* 6x [24]
Skift til brun, legg fyll i kroppen og etter hvert mens det arbeides opp.
R21: *2 fm, fell* 6x [18]
R22-24: 1 fm i hver maske (3 omganger) [18]
Fest og etterlat et langt stykke garn og sy hodet på kroppen, legg litt mer fyll i kroppen.

Tutu
Med Rosa (53).
Hekle i de forreste løkkene av R11 på kroppen:
R1: 1 fm i hver maske [42]
R2: *1 fm, øk* 21x
[63]
R3: *1 fm, øk* 31x [93]
Deretter hekles picot, slik: *3 fm, lag 2 lm, hekle 1 fm i den 2. masken fra nålen* gjenta ut
raden.

Stropper
Med Rosa (53).
Lag 11 lm med rosa, hekle 1 fm i den 2. lm fra heklenålen, deretter 9 fm [10]. Fest og etterlat
et langt stykke garn og sy stroppene fast på for- og baksiden i R24 på kroppen. Se bildet.

Armer
Lag 2 med Lys Brun (50).
R1: 6 fm i MR [6]
R2: *øk* 6x [12]
R3: *3 fm, øk* 3x
[15]
R4–5: 1 fm i hver maske (2 omganger) [15]
Legg litt fyll i hånden. Armene skal ikke fylles.
R6: *3 fm, fell* 3x [12]
R7: *2 fm, fell* 3x [9]
R8-26: 1 fm i hver maske (19 omganger) [9]
Fest og etterlat et langt stykke garn og sy armene på i R23 på kroppen.
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Ben
Lag 2. Begynn med Rosa (53).
R1: 6 fm i 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: 1 fm i hver maske, men kun i bakerste løkker [36]
R8-9: 1 fm i hver maske (2 omganger)
[36]
R10: 6 fm, fell 12x, 6 fm [24]
R11: 6 fm, fell 6x, 6 fm [18]
Skift til brun, legg fyll i foten og etter hvert mens benene hekles.
R12: 1 fm i hver maske, men kun i bakerste løkker [18]
R13: 3 fm, fell 6x, 3 fm [12]
R14-34: 1 fm i hver maske (21 omganger) [12]
Fyll benet godt, og sy det til kroppen ved innersiden av benet ved siden av MR på R1. Hekle
et likt ben til.
Ta et langt stykke rosa garn og fest på baksiden av foten, der hvor det rosa skifter til brun,
så du har to skolisser. Lag nå 2x et kryss foran på benet, og fest det med en sløyfe på
fronten. Se bildet.
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Blomst til kjolen
Med Kirsebær (27).
Hekle i MR: *1 fm, 1 stv, 1 fm, 1 kjm* gjenta 5 ganger.
Stram til, fest, og sy på kjolen.
Pas des deux… og dans, dans…
God fornøyelse!
Kjærlige hilsener,
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