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Couture Teddy
& Klærne

GARN FORBRUG
Teddy H 27 cm
Couture:
Soft Bamboo “double”:

200 g
25 g

Klærne
Bohème Velvet “fine”: 15 - 25 g

Teddy er heklet i
100% Akryl, 50 g/ Go handmades Couture:
50
70% Bambus/23% m og i Soft Bamboo “double”:
Bomull/7
Klærne er heklet % Akryl, 50 g/115 m.
I Go handmad
Bohème Velvet “fi
ne”: 100% Polyeste es
r, 50 g/190 m.

MATERIALER
Øyner 10 mm, Knapper, Fyllvatt
Heklenål (Teddy): 3,0 - 4,0 mm
Heklenål (Klærne): 2,0 - 3,0 mm
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FORKORTELSER
OG FORKLARINGER

GARN FORBRUG:

m
Maske
r	Ring
lm
Luftmaske
slm
Snu-luftmaske, snu arbeidet etter luftmasken
kjm
Kjedemaske
fm
Fastmaske
st
Stav
1 fm øk Økning (2 fm i en m)
1 fm fell Felling (2 fm hekles sammen)
3 fm fell Felling (3 fm hekles sammen)
*…*	Det som står mellom disse tegnene,
gjentas gjennom hele omgangen/raden
eller med tallet etter x.
(..)	På slutten av omgangen/raden angir det
totale antallet masker.

TEDDY H 27 CM
200 g Couture
25 g Soft Bamboo ”double”
KJOLE & JAKKE
Nude Bohème Velvet “fine”
Sand Bohème Velvet “fine”
veier mellom 20 - 25 g
BUKSER & JAKKE
Jeans blå Bohème Velvet “fine”
veier mellom 15 - 20 g

MATERIALER:

Øyner 10 mm
Knapper
Fyllvatt
Heklenål (Bamse) 3,0 - 4,0 mm
Heklenål (Klærne) 2,0 - 3,0 mm
Den angitte garnmengden er veiledende.

Hvis ikke andet er angivet, hækles der i spiral
omgange. Som afslutning lukkes sidste maske i
arbejdet med 1 km, tråden klippes over i 20 cm
længde og trækkes igennem masken.
Det anbefales å fylle i vatt fortløpende etter som
arbeidet vokser.
Montering av sikkerhetsøyner:
Øynene settes i og bakstopperne til øynene settes
på fra innsiden av arbeidet.
Bakstopperne kan og skal være litt vanskelige å
montere, dette er for at sikre at de sitter fast.
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NO

TEDDY

4.)
*2 fm, 1 fm øk*
(24)
5.)
*3 fm, 1 fm øk*
(30)
6.)
*4 fm, 1 fm øk*
(36)
7.)
*5 fm, 1 fm øk*
(42)
8.)
*6 fm, 1 fm øk*
(48)
9. - 15.) 48 fm
(48)
16.)
*6 fm, 1 fm fell*
(42)
17.)
*5 fm, 1 fm fell*
(36)
18.)
*4 fm, 1 fm fell*
(30)
19.)
*3 fm, 1 fm fell*
(24)
20.)
*2 fm, 1 fm fell*
(18)
Øynene plasseres mellom omgang 12 - 13 og med
6 maskers mellomrom.
Fyll hodet med fyllvatt.
Klipp tråden, trekk garnet gjennom maskene, trekk
dem sammen og sy hodet sammen med unntak av
en liten åpning.
Form hodet og øyehulen ved å trekke en tråd fra
hodets åpning (den delen som skal sys til kroppen)
til plasseringen til det ene øyet, før tråden rundt en
maske og tilbake igjen. Stram tråden for å forme en
øyehule og fiksér trådendene ved å knyte en knute.
Gjenta med det andre øyet. Se fig.
Lukk den siste åpningen.

Kropp, Hode, Snute og Øre er heklet i Couture.
Arme og Ben er heklet i Soft Bamboo “double”
og Couture.
Klærne er heklet i Bohème Velvet “fine”.

KROPP

NO

Hekle med Couture.
1.)
r med 6 fm
2.)
*1 fm øk i hver fm*
3.)
*1 fm, 1 fm øk*
4.)
*2 fm, 1 fm øk*
5.)
*3 fm, 1 fm øk*
6.)
*4 fm, 1 fm øk*
7.)
*5 fm, 1 fm øk*
8.)
*6 fm, 1 fm øk*
9. - 12.) 48 fm
13.)
*6 fm, 1 fm fell*
14.)
42 fm
15.)
*5 fm, 1 fm fell*
16.)
36 fm
17.)
*4 fm, 1 fm fell*
18. - 19.) 30 fm
20.)
*3 fm, 1 fm fell*
21.)
24 fm
22.)
*2 fm, 1 fm fell*
23. - 25.) 18 fm
Fyll vatt i kroppen.

(6)
(12)
(18)
(24)
(30)
(36)
(42)
(48)
(48)
(42)
(42)
(36)
(36)
(30)
(30)
(24)
(24)
(18)
(18)

HODE
Hekle med Couture.
1.)
r med 6 fm
2.)
*1 fm, 1 fm øk*
3.)
*1 fm, 1 fm øk*

(6)
(12)
(18)
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SNUTE

BEN (2 X)

Hekle med Couture.
1.)
r med 6 fm
(6)
2.)
*1 fm øk*
(12)
3.)
*1 fm, 1 fm øk*
(18)
4.)
*2 fm, 1 fm øk*
(24)
5. - 7.)
24 fm
(24)
Fyll vatt i snuten.
Snuten sys på hodet mellom omgang 14 og 19.
Broder nese som vist på bildene.

Start med Soft Bamboo ”double”.
1.)	Hekle 8 lm, 2 fm i 2. lm fra nålen,
5 fm, 5 fm i den siste lm, 5 fm i lm
på motsatt side, 2 fm i den siste lm
2.)	1 fm øk, 7 fm, 1 fm øk x 4,
6 fm, 1 fm øk
3.)
25 fm
Skift til Couture.
4. - 5.)
25 fm
6.)	8 fm, 1 fm fell, 3 fm fell x 2,
1 fm fell, 7 fm
7.)
6 fm, 1 fm fell x 4, 5 fm
8. - 12.) 15 fm
13.)
3 fm, 1 fm øk, 7 fm, 1 fm øk, 3 fm
14. - 23.) 17 fm
24.)	*1 fm, 1 fm fell* x 5,
avslutt med 1 fm fell
25.)
*1 fm fell*
Fyll vatt i benene.
Sy benene fast på kroppen.

ØRE (2 X)
Hekle med Couture.
1.)
r med 6 fm, 1 slm
(6)
2.)
*1 fm øk*, 1 slm
(12)
3.)
*1 fm, 1 fm øk*
(18)
Øret sys på fra omgang 4 og ut til omgang 10.
Sy hodet fast på kroppen når alt er montert på
hodet.

ARME (2 X)
Start med Soft Bamboo ”double”.
1.)
r med 6 fm
2.)
*1 fm øk*
3.)
*1 fm, 1 fm øk*
4.)
*2 fm, 1 fm øk*
Skift til Couture.
5. - 6.)
24 fm
7.)
*2 fm, 1 fm fell*
8. - 9.)
18 fm
10.)
*1 fm, 1 fm fell*
11. - 22.) 12 fm
23.)
*1 fm fell*
Fyll vatt i armene.
Sy armene fast på kroppen.

(19)
(25)
(25)
(25)
(19)
(15)
(15)
(17)
(17)
(12)
(6)

KLÆRNE

(6)
(12)
(18)
(24)

KJOLE (NUDE & SAND)
Start med Bohème Velvet ”fine” i fargen Nude.
Kjolen hekles i rader ovenfra og ned.
1.)
Hekle 37 lm, hekle 36 fm fra den
2. m fra nålen, 3 slm
2.)
*1 st, 1 st øk*, 3 slm
3.)
*2 st, 1 st øk*, 1 slm
4.)
10 fm, 6 lm, hopp over 16 m
(ermeåpning), 20 fm, 6 lm,
hopp over 16 m (ermeåpning),
10 fm, 3 slm

(24)
(18)
(18)
(12)
(12)
(6)
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(36)
(54)
(72)

(52)

NO

5. - 6.)
7.)

52 st, 3 slm
(52)
10 st, 1 st øk, 5 st, 1 st øk,
9 st, 1 st øk, 9 st, 1 st øk,
5 st, 1 st øk, 9 st, 3 slm
(57)
8. - 10.) 57 st, 3 slm
(57)
11.)
1 st øk x 57, 3 slm
(114)
12. - 14.) 114 st, 3 slm
(114)
15.)
*7 st, 1 st øk* x 14, 2 st, 3 slm
(128)
16. - 17.) 128 st, 3 slm
(128)
18.)
*8 st, 1 st øk* x 14, 2 st, 1 slm
(142)
Skift til Bohème Velvet ”fine” i fargen Sand.
19.)
142 fm
(142)
Knappene sys fast på den ene siden av ryggen.
Knapphullene dannes naturlig av st maskene på
motsatt side.

JAKKE (SAND)
Hekles med Bohème Velvet ”fine” i fargen Sand.
Jakken hekles i rader ovenfra og ned.
1.)
Hekle 37 lm, hekle 36 fm fra
den 2. m fra nålen, 1 slm
(36)
2.)
*1 fm, 1 fm øk*, 1 slm
(54)
3.)
*2 fm, 1 fm øk*, 1 slm
(72)
4.)
10 fm, 10 lm, hopp over 16 fm
(ermeåpning), 20 fm, 10 lm,
hopp over 16 fm (ermeåpning),
10 fm, 1 slm
(60)
5. - 14.) 60 fm, 1 slm
(60)
15.)
*9 fm, 1 fm øk*, 1 slm
(66)
16. - 19.) 66 fm, 1 slm
(66)
20.)
66 fm
(66)

Kjolebånd (Sand)
Hekle 150 lm
(150)
Båndet trekkes gjennom annethvert hull i 10. rekke.
Knyt en sløyfe bak.

Knapphull
Hekles som en fortsettelse av jakken.
Hekle opp langs siden på jakken:
21.)
2 fm, *5 lm (”øye”), 3 fm* x 5, 1 kjm
Knappene sys fast på den motsatte side av
lm-kjeden (”øyet”).

HÅRBÅND MED SLØYFE (SAND)
Hekles med Bohème Velvet ”fine” i fargen Sand.
Hårbånd
Hekle 150 lm

NO

Ermer (2 x)
Ermene hekles fra den 5. lm i ermeåpningen fra 4.
omgang.
Det hekles i omganger.
1.)
5 fm på lm-kjeden, 16 fm,
5 fm på lm-kjeden,
(26)
2. - 19.) 26 fm
(26)

(150)

Sløyfe
1.)
2. - 22.)

Hekle 7 lm
(7)
hekle 6 fm fra den 2. m fra nålen,
1 slm
(6)
Endene foldes og hekles sammen.
Garn enden vikles rundt om midten av sløyfen og så
settes sløyfen fast på hårbåndet.
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Herfra hekles det i rader.
*10 fm + 1 slm* x 4
Knappene sys fast på hvert hjørne av smekken.

BUKSER (JEANS BLUE)
Hekles med Bohème Velvet ”fine” i fargen Jeans Blue.
Bukseben (2 x)
1.)
Hekle 30 lm
(30)
Samle lm-kjeden til en ring med 1 kjm i lm-kjedens
første m.
Herfra hekles det i omganger.
2. - 9.)
30 fm
(30)
Her avsluttes det første buksebenet.

JAKKE (JEANS BLUE)
Hekles med Bohème Velvet ”fine” i fargen Jeans Blue.
Jakken hekles i rader ovenfra og ned.
1.)
Hekle 37 lm, hekle 36 fm fra
den 2. m fra nålen, 1 slm
(36)
2.)
*1 fm, 1 fm øk*, 1 slm
(54)
3.)
*2 fm, 1 fm øk*, 1 slm
(72)
4.)
10 fm, 10 lm, spring 16 fm over
(ermeåpning), 20 fm, 10 lm,
spring 16 fm over (ermeåpning),
10 fm, 1 slm
(60)
5. - 12.) 60 fm, 1 slm
(60)
13.)
*9 fm, 1 fm øk*, 1 slm
(66)
14. - 17.) 66 fm, 1 slm
(66)
18.)
66 fm
(66)

Andre buksebenet
Hekles som det første bukseben, men klipp ikke garnet.
Her hekles begge bukseben sammen
10.)
2 lm, 30 fm på det første buksebenet,
2 fm i lm-kjedens maskeledd,
30 fm på det andet buksebenet,
2 fm i lm-kjedens maskeledd
(64)
11. - 14.) 64 fm
(64)
15.)
29 fm, *1 fm fell* x 3, 27 fm,
*1 fm øk* x 2
(63)
16.)
1 fm øk, 62 fm
(64)
17. - 18.) 64 fm
(64)
19.)
15 fm, *1 fm fell* x 2, 26 fm,
*1 fm fell* x 2, 15 fm
(60)
20. - 21.) 60 fm
(60)
22.)
28 fm, 1 fm fell, 28 fm, 1 fm øk
(60)
23. - 24.) 60 fm
(60)

Knapphull
Hekles som en fortsettelse av jakken.
Hekle opp langs siden av jakken:
19.)
2 fm, *5 lm (”øye”), 3 fm* x 4, 1 km.
Knappene sys fast på den motsatte siden av
lm-kjeden (”øyet”).
Ermer (2 x)
Ermene hekles fra den 5. lm i ermeåpningen fra
4. omgang.
Det hekles i omganger.
1.)
5 fm på lm-kjeden, 16 fm,
5 fm på lm-kjeden,
(26)
2. - 19.) 26 fm
(26)

Seler & smekke
Hekle 40 lm, snu arbeidet,
hekle 34 fm fra 6. lm fra nålen (”øye”),
2 fm (selen festes bak på buksene),
Hekle 40 lm, snu arbeidet,
hekle 34 fm fra 6. lm fra nålen (”øye”),
35 fm (på buksekanten), 1 slm.
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NO

Greit å vite
Heklenål størrelse & tetthet

52

kvalitetsdesign i en unik stil
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Alle hekler forskjellig, noen bruker heklenål størrelse
2,0 mm og får samme resultat og kvalitet på arbeidet
som en annen som brukte heklenål størrelse 4,0 mm.
Dette vet vi fra laget med heklere som deltar i heklingen.
Nøkkelen til å hekle en spesifikk størrelse handler om
hekle stil, hender og erfaring mer enn størrelsen på
heklenålen. Vi anbefaler derfor å bruke en heklenål
spredt.

