Eple med mark
No. 1009-194-1042
Nivå: Nybegynner
Heklenål: 2.5 mm
Materialer: Fyllvatt
Garn: Rainbow Cotton 8/4.
Hvor mye garn skal du bruke:
Lime (018) – 1 nøste
Petrol Grønn (020) - 1 nøste
Mørk Brun (008) - 1 nøste
Støvet Lime (074) - 1 nøste
Sort (009) - 1 nøste

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

Kjøp garnet her:
http://shop.hobbii.no/eple-med-mark

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

Side 1

Finn videoer av de brukte teknikkene her:
Magisk ring: https://www.youtube.com/watch?v=BV_S5wfwqOk

Eple
Med Lime (018) og Mørk Brun (008)
R1: 6 fm i MR [6]
R2: *øk* 6x [12]
R3: *1 fm, øk* 6x [18]
R4: *2 fm, øk* 6x [24]
R5-6: 1 fm i hver maske (2 omganger) [24]
R7: *3 fm, øk* 6x [30]
R8: *4 fm, øk* 6x [36]
R9-10: 1 fm i hver maske (2 omganger) [36]
R11: *5 fm, øk* 6x [42]
R12-15: 1 fm i hver maske (4 omganger) [42]
R16: *5 fm, fell* 6x [36]
R17: *4 fm, fell* 6x [30]
Legg fyll i eplet og etter hvert mens det arbeides opp.
R18: *3 fm, fell* 6x [24]
R19: *2 fm, fell* 6x [18]
R20: *1 fm, fell* 6x [12]
R21: *fell* 6x [6]
Legg ekstra fyll i eplet og sett til brun for stilken:
R22-26: 1 fm i hver maske (5 omganger) [6]
Fest. Sett en grønn tråd i nålen. Sett inn nålen med tråd fra topp til bunn gjennom eplet og
stram godt, lag en søm i bunnen av eplet og sett den tilbake opp igjen. Gjenta dette to
ganger til, så det vises en bøy, og eplet får formen sin.

Blad
Med Petrol Grøn (020)
Lag 7 lm, begynn i den 2. masken fra heklenålen med 1 kjm, 1 fm, 1 hstv, 1 stv, 1 stv, 3 stv i
siste maske, gå videre på den andre siden av de 7 lm, 1 stv, 1 stv, 1 hstv, 1 fm, 1 kjm. Fest,
og sy den fast ved siden av stilken.

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

Side 2

Mark
Med Støvet Lime (074)
R1: 6 fm i MR [6]
R2: *1 fm, øk* 3x [9]
R3-4: 1 fm i hver maske (2 omganger) [9]
Legg fyll i hodet til marken og litt fyll i kroppen etter hvert mens det arbeides opp.
R5: *1 fm, fell* 3x [6]
R6-15: 1 fm i hver maske (10 omganger) [6]
Fest, klipp av garnet og trekk tråden gjennom de forreste løkkene av R15. Skjul tråden.
Broder to øyne på marken med sort. Sy marken på eplet med små sting.

God fornøyelse!
Kjærlig hilsen,
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