Jordbærbjørnen Rachel
No. 1009-194-2750
Nivå: Nybegynner
Lengde: 20 cm
Heklenål: 3.5 mm
Materialer: Brodernål & sort garn, 2
sikkerhetsøyne (12 mm), fyllvatt.
Garn: Mayflower Cotton 2
Hvor mye garn skal du bruke?
Hvit (22): 1 nøste
Racecar Red (45): 1 nøste
Lys Grønn (33): 1 nøste
Bright Yellow (28): Rest for å pynte
jordbæret.
Kjøp garnet her:
http://shop.hobbii.no/jordbærbjørnenrachel

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

Hobbii Friends - Marjan van der Leer - Copyright © 2019 - Alle rettigheter forbeholdes.

Side 1

Finn 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
Jordbærbjørnen Rachel elsker sol og lys. Mens hun hopper på trampolinen prøver hun å
fange alle solens stråler og drømmer om en jobb på sirkus. Vi er sikre på at hun kommer til å
klare seg i livet: hun er nemlig så morsom at hun helt klart kan bli sirkusklovn.

Hode
Med Hvit (22).
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: *6 fm, øk* 6x
[48]
R9: *7 fm, øk* 6x
[54]
R10-17: 1 fm i hver maske (8 omganger) [54]
Sett på sikkerhetsøyne mellom R11 og R12, med 9 masker mellom øynene.
R18: *7 fm, fell* 6x [48]
R19: *6 fm, fell* 6x [42]
R20: *5 fm, fell* 6x [36]
R21: *4 fm, fell* 6x [30]
Legg fyll i hodet og etter hvert mens det arbeides opp.
R22: *3 fm, fell* 6x [24]
Fest. Fyll hodet, og sørg for at det er fint og rundt. Du kan trekke øynene sammen med en
tråd. Lag en søm på innersiden av øynene, og stram tråden forsiktig. Jeg sørger for at
endene bak på hodet ender på samme sted. Knyt de, klipp de og skjul det i hodet.

Snute
Med Hvit (22).
R1: 6 fm i MR [6]
R2: *øk* 6x [12]
R3: *1 fm, øk* 6x [18]
R4-5: 1 fm i hver maske (2 omganger) [18]
Fest, legg fyll i snuten og etterlat et langt stykke garn for å sy snuten mellom øynene i R11
og R17.
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Nese
Med Racecar Red (45).
R1: 6 fm i MR [6]
R2: *øk* 6x [12]
R3-4: 1 fm i hver maske (2 omganger) [12]
Fest, legg fyll i nesen og sy den på toppen av snuten, broder en munn med rød, se bildet.

øre
Lag 2 med Hvit (22).
R1: 6 fm i MR [6]
R2: *øk* 6x [12]
R3: *1 fm, øk* 6x [18]
R4-5: 1 fm i hver maske (2 omganger) [18]
Fest, de fylles ikke, brett de flate og sy de på hodet mellom R5 og R10.

Kropp
Med Racecar Red (45).
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 [36]
R8: *5 fm, øk* 6x
[42]
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R9-14: 1 fm i hver maske (6 omganger) [42]
Legg fyll i kroppen og etter hvert mens det arbeides opp.
R15: *5 fm, 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 6x [24]
Fest, og etterlat et langt stykke garn for å sy hodet på kroppen.
Legg godt med fyll i kroppen. Sy hodet på kroppen. Broder frøene med gul.

Armer
Lag 2 med Hvit (22).
R1: 6 fm i MR [6]
R2: *øk* 6x [12]
R3: *1 fm, øk* 6x
[18]
R4-6: 1 fm i hver maske (3 omganger) [18]
R7: *7 fm, fell 2x, 7 fm [16]
R8: 6 fm, fell 2x, 6 fm [14]
R9-15: 1 fm i hver maske (7 omganger) [14]
R16: 5 fm, fell 2x [12]
Legg fyll i armen.
R17: *fell* 6x [6]
Før tråden gjennom de forreste løkkene på 6 fm i R17, stram til og knyt fast.
Sy armene på siden med toppen i R18. Selv syr jeg i to runder.
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Ben
Lag 2 med Hvit (22).
Lag 8 lm, begynn i den 2. lm fra heklenålen:
R1: 6 fm, 3 fm i den siste masken, nå hekles det videre rundt hjørnet: 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, kun i bakerste maskeledd [28]
R5-7: 1 fm i hver maske (3 omganger)
[28]
R8: fell, 8 fm, *fell* 6x, 6 fm [21]
R9: 7 fm, *fell* 5x, 4fm [16]
R10: *2 fm, fell* 4x [12]
R11-16: 1 fm i hver maske [12]
Legg fyll i benet og etter hvert mens det arbeides opp.
R17: *2 fm, fell* 3x [9]
R18: *1 fm, fell* 3x [6]
Fyll godt. Fest og lukk benet: trekk tråden gjennom de forreste løkkene på de siste 6 fm og
stram forsiktig, før tråden mot innersiden av benet, så du kan sy det på kroppen mellom R6
og R9.
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Hale
Med Hvit (22).
R1: 6 fm i MR [6]
R2: *øk* 6x [12]
R3-4: 1 fm i hver maske (2 omganger) [12]
Fest, legg i litt fyll og sy halen på baksiden mellom R5 og R7.

Krage
Med Lys Grønn (33)
Lag 31 lm, begynn i den 2. lm fra nålen:
R1: *1 fm, 8 lm, begynn i den 2. lm fra nålen, 1 kjm, 1 fm, 1 hstv, 1 hstv, 1 stv, 1 stv, 1 stv,
kast på nålen og lag 1 fm* gjenta 10 x. Avslutt med en kjm og fest, etterlat et stykke garn for
å sy kragen rundt halsen.

God fornøyelse!
Kjærlig hilsen,
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