Sjiraffen Gigi
No. 1009-194-2916
Nivå:Nybegynner
Lengde: 27 cm
Heklenål: 
2.5 mm
Materialer: Brodernål & sort garn, 2
sikkerhetsøyne (8 mm), fyllvatt.

Garn: Little One's Cotton & Rainbow
Cotton 8/4
Hvor mye garn skal jeg bruke?
1 x Little One's Cotton - Yellow (17435)
1 x Rainbow Cotton 8/4 - Solgul (055)

Kjøp garnet her:
http://shop.hobbii.no/sjiraffen-gigi
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Forkortelser:
MR = magisk ring
fm = fastmaske
kjm = kjedemaske
stv = stavmaske
Øk = hekle 2 masker i 1 maske
Fell = hekle 2 masker sammen
[…] = maskeantall
(…) = antall omganger
Finn videoer av de brukte teknikkene 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
Sjiraffen Gigi elsker kos og klem. Med sitt søte ansikt vinner hun alles hjerter. Har du plass til
henne i ditt?

Hode
Med Yellow (17435)
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]
R6-11:1 fm i hver maske (6 omganger) [30]
R12:12 fm, *øk* 6x, 12 fm [36]
R13:*5 fm, øk* 6x [42]
R14:*6 fm, øk* 6x [48]
R15-19:1 fm i hver maske (5 omganger) [48]
Sett på øynene mellom R12 og R13, på begge sider av maskene du har økt med i R12.
R20:*6 fm, fell* 6x [42]
R21:*5 fm, fell* 6x [36]
R22:*4 fm, fell* 6x [30]
Legg fyll i hodet, og etter hvert mens det arbeides opp.
R23:*3 fm, fell* 6x [24]
R24:*2 fm, fell* 6x [18]
R25:*1 fm, fell* 6x [12]
R26:*fell* 6x [6]
Klipp av garnet og fest et stykke garn gjennom de forreste løkkene av de 6 fm i R26.
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øre
Lag 2 med Solgul (055).
R1:6 fm i MR [6]
R2:1 fm i hver maske [6]
R3:*1 fm, øk* 3x [9]
R4:*2 fm, øk* 3x [12]
R5:*3 fm, øk* 3x [15]
R6:*4 fm, øk* 6x [18]
R7-10:1 fm i hver maske (4 omganger) [18]
R11:*fell* 9x [9]
R12:1 fm i hver maske [9]
Fest og etterlat et langt stykke garn til å sy ørene på hodet i R19, med 13 fm mellomrom.

Horn
Lag 2 med Solgul (055).
R1:6 fm i MR [6]
R2:*øk* 6x [12]
R3:*1 fm, øk* 6x [18]
R4:*1 fm, fell* 6x [12]
Legg i litt fyll, og etter hvert mens det arbeides opp.
R5:*fell* 6x [6]
R6-8:1 fm i hver maske (3 omganger) [6]

Fest og etterlat et langt stykke garn til å sy hornene på hodet mellom R18 og R19, med 3 fm
mellomrom. Broder neseborene med et par sting på snuten mellom R4 og R5, med 2 fm
mellomrom. Broder en munn med sort. Se bildet nedenfor.
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Kropp
Med Yellow (17435).
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]
R8-12:1 fm i hver maske (5 omganger) [42]
R13:*5 fm, fell* 6x [36]
R14-15:1 fm i hver maske (2 omganger) [36]
R16:*4 fm, fell* 6x [30]
R17:1 fm i hver maske [30]
Legg fyll i kroppen og etter hvert mens det arbeides opp.
R18:*3 fm, fell* 6x [24]
R19:1 fm i hver maske [24]
R20:*2 fm, fell* 6x [18]
R21-32:1 fm i hver maske (12 omganger) [18]
Fyll nakken godt, ellers bøyes den. Plasser hodet mellom R14 og R20 på halsen, og sy fast.
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Armer
Lag 2 med Yellow (17435).
R1:6 fm i MR [6]
R2:*øk* 6x [12]
R3:*1 fm, øk* 6x [18]
R4-7:1 fm i hver maske (4 omganger) [18]
Legg fyll i hånden, men ikke i armen.
R8:*1 fm, fell* 6x [12]
R9-20:1 fm i hver maske (12 omganger) [12]
Brett armen flat og hekle gjennom begge sider med 6 fm.
Sy armene i R20 på sidene av kroppen.

Ben
Lag 2 med Yellow (17435).
R1:6 fm i MR [6]
R2:*øk* 6x [12]
R3:*1 fm, øk 6x [18]
R4:*2 fm, øk* 6x [24]
R5-8:1 fm i hver maske (4 omganger) [24]
R9:5 fm, *fell* 7x, 5 fm [17]
R10:4 fm, *fell* 4x, 5 fm [13]
R11:6 fm, fell, 5 fm [12]
R12-31:1 fm i hver maske (20 omganger) [12]
Legg fyll i benet og brett det flatt, hekle gjennom begge sider med 6 fm. Sy benene på begge
sidene av MR, nederst på kroppen.
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Hale
Klipp tre tråder av samme lengde og flett de til en hale, gjør endene litt frynsete som en
børste. Sy den på i R8 på baksiden av kroppen.

Flekker
Lag 5 med Solgul (055)
R1:6 fm i MR [6]
R2:*1 fm, 1 stv og 1 fm i den følgende* 3x [9]
Fest og sy fast.
Og nå skal vi kose….

God fornøyelse!
Kjærlig hilsen,
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