Jordbær med Bie
No. 1009-194-4732
Nivå: Nybegynner
Heklenål: 2.5 mm
Materialer: Fyllvatt
Garn: Rainbow Cotton 8/4
Hvor mye garn skal du bruke:
Rød (058) - 1 nøste
Petrol Grønn (020) - 1 nøste
Pastell Gul (053) - 1 nøste
Hvit (001) - 1 nøste
Sort (009) - 1 nøste

Forkortelser:
MR - magisk ring
fm - fastmaske
lm - luftmaske
kjm - kjedemaske
stv - stavmaske
Dstv - dobbelt stavmaske
hstv - halvstavmaske
[…] - maskeantall
(…) - antall omganger

Kjøp garnet her:
http://shop.hobbii.no/jordbær-med-bie
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Finn videoer av de brukte teknikkene her:
Magisk ring: https://www.youtube.com/watch?v=BV_S5wfwqOk

Jordbær
Med rød (058)
R1: 6 fm i MR [6]
R2: *øk* 6x [12]
R3: *1 fm, øk* 6x [18]
R4: 1 fm i hver maske [18]
R5: *2 fm, øk* 6x [24]
R6: 1 fm i hver maske [24]
R7: *3 fm, øk* 6x [30]
R8: 1 fm i hver maske [30]
R9: *4 fm, øk* 6x [36]
R10-15: 1 fm i hver maske (6 omganger) [36]
R16: *4 fm, fell* 6x [30]
R17: *3 fm, fell* 6x [24]
Legg fyll i jordbæret og etter hvert mens det arbeides opp.
R18: *2 fm, fell* 6x [18]
R19: *1 fm, fell* 6x [12]
R20: *fell* 6x [6]
Fest og trekk tråden gjennom de forreste løkkene i R20. Broder frøene med hvit.

Blader
Med petrol grønn (020)
R1: 6 fm i MR [6]
R2: *øk* 6x [12]
R3: *3 fm, øk* 3x [15]
Herfra lager du bladene slik:
R4: *lag 6 lm, begynn i den 2. lm fra heklenålen med 1 kjm, 1 fm, 1 hstv, 1 stv, 1 dstv, slå 2
fm over i R 3, 1 kjm* gjenta i alt 5 ganger.
Sy bladene oppå jordbæret.

Bie
Med sort (009), pastell gul (053) og hvit (001).
Begynn med sort:
R1: 6 fm i MR [6]
R2: 1 fm i hver maske [6]
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Skift til gul:
R3: *1 fm, øk* 3x [9]
R4: 1 fm i hver maske [9]
Skift til sort:
R5-6: 1 fm i hver maske (2 omganger) [9]
Skift til gul:
R7-8: 1 fm i hver maske (2 omganger) [9]
R9: *1 fm, fell* 3x [6]
Legg fyll i bien og fest ved å trekke tråd
 en gjennom de forreste løkkene i R9. Plasser bien på
jordbæret og sy fast med små sting. Bruk enden av tråden til å lage 6 små ben med lengre
sømmer ved siden av kroppen. Se bildet.

Vinger til bien
Lag 2 med hvit (001).
R1: 6 fm i MR [6]
Fest og sy vingene på bien, broder øynene med sort i R9.
God fornøyelse!
Kjærlig hilsen,
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