Løven Lennon
No. 1020-212-6667

Nivå: Nybegynner
Heklenål: 2.50 mm
Mål: Sittende ca. 22 cm, fra topp til
halespiss ca 31 cm
Materialer: En rest svart garn til øyenbryn,
sikkerhetsøyne 8 mm, fyllvatt
Garn: Rainbow Cotton 8/4
Brown (#007) - 1 nøste
Olive (#072) - 2 nøster
Natural White (#002) - 1 nøste

Forkortelser:
lm = luftmaske
fm = fastmaske
km = kjedemaske
mr = magisk ring
hstm = halvstavmaske
stm = stavmaske
øk = økning - 2 masker i samme m
fell = felling - 2 masker sammen
omg. = omganger
(xx) = parentes etter omgangen = Antall
masker etter endt omgang
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Side 1

Info og tips:
Hode og kropp fylles alltid fast.
Fyll alltid mellom hode og kropp underveis mens hodet sys på for å unngå at det henger.
Hekle fast så du unngår hull mellom maskene.
Alle deler hekles i spiral.

Manke
Med fargen Brown
Omg. 1: 72 lm, samle til en ring med en km i første lm.
Omg. 2: 1 fm i hver m (72)
Omg. 3: (hopp over 2 fm, [2 hstm, 3 stm, 2 hstm] i samme maske, hopp over 2 fm, 1 fm)
Gjenta hele veien rundt til det er 12 buer, 1 km
Omg. 4: 5 fm, (2 lm og 1 fm i samme maske, 8 fm). Gjenta hele veien rundt
Fell av.
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Side 2

Den hvite delen rundt øyet
Med fargen Natural White, lag 2 stk.
Omg. 1: Lag en mr og hekle følgende:
1 fm, 2 hstm, 1 stm, 2 hstm, 2 fm, 1 km
Fell av.
Monter sikkerhetsøynene i den magiske ringen
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Side 3

Den ytterste delen av snuten
Start med fargen Brown
Omg. 1: 3 fm i mr
Omg. 2: øk 3 ganger (6)
Omg. 3-6: 1 fm i hver m (6)
Omg. 7: (1 fm, øk) 3 ganger (9)
Omg. 8-10: 1 fm i hver m (9)
Omg. 11: (2 fm, øk) 3 ganger (12)
Omg. 12-13: 1 fm i hver m (12)
Skift til fargen Olive
Omg. 14: 1 fm i hver m (12)
Omg. 15: (3 fm, øk) 3 ganger (15)
Omg. 16: 1 fm i hver m (15)
Fell av.

Arm
Med fargen Olive, lag 2 stk.
Omg. 1: 6 fm i mr
Omg. 2: (øk) 6 ganger (12)
Omg. 3: (1 fm, øk) 6 ganger (18)
Omg. 4 -7: 1 fm i hver m (18)
Fyll hånden fast og armen lett underveis.
Omg. 8: fell 5 ganger, 8 fm (13)
Omg. 9-23: 1 fm i hver m (13)
Fell av.
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Side 4

Bein
Med fargen Olive, lag 2 stk.
Omg. 1: 6 fm i mr
Omg. 2: øk 6 ganger (12)
Omg. 3: (1 fm, øk) 6 ganger (18)
Omg. 4: (2 fm, øk) 6 ganger (24)
Omg. 5: (3 fm, øk) 6 ganger (30)
Omg. 6: (4 fm, øk) 6 ganger (36)
Omg. 7-10: 1 fm i hver m (36)
Omg. 11: (fell) 3 ganger, 30 fm (33)
Omg. 12: (fell) 3 ganger, 27 fm (30)
Omg. 13: 1 fm i hver m (30)
Fyll foten fast, beinet fylles ikke.
Omg. 14: fell 3 ganger, 24 fm (27)
Omg. 15: 1 fm i hver m (27)
Omg. 16: (7 fm, fell) 3 ganger (24)
Omg. 17: (6 fm, fell) 3 ganger (21)
Omg. 18: 1 fm i hver m (21)
Omg. 19: (5 fm, fell) 3 ganger (18)
Omg. 20-26: 1 fm i hver m (18)
Avslutt med 3 fm så vi ender riktig sted i forhold til å hekle på beina.
Fell av.

Kropp
Med fargen Olive
Omg. 1: 6 fm i mr
Omg. 2: øk 6 ganger (12)
Omg. 3: (1 fm, øk) 6 ganger (18)
Omg. 4: (2 fm, øk) 6 ganger (24)
Omg. 5: (3 fm, øk) 6 ganger (30)
Omg. 6: (4 fm, øk) 6 ganger (36)
Omg. 7: (5 fm, øk) 6 ganger (42)
Omg. 8: (6 fm, øk) 6 ganger (48)
Omg. 9: (7 fm, øk) 6 ganger (54)
Omg. 10: (8 fm, øk) 6 ganger (60)
Omg. 11: (9 fm, øk) 6 ganger (66)
Omg. 12-17: 1 fm i hver m (66)
Nå hekles beinet på kroppen og man hekler gjennom begge lag.
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Side 5

Omg. 18: 9 fm med det første beinet, 27 fm, 9 fm med det andre beinet, 21 fm (66)

Omg. 19-25: 1 fm i hver m (66)
Omg. 26: (9 fm, fell) 6 ganger (60)
Omg. 27-28: 1 fm i hver m (60)
Omg. 29: (8 fm, fell) 6 ganger (54)
Omg. 30-31: 1 fm i hver m (54)
Omg. 32: (7 fm, fell) 6 ganger (48)
Omg. 33-34: 1 fm i hver m (48)
Fyll kroppen underveis.
Omg. 35: (6 fm, fell) 6 ganger (42)
Omg. 36-37: 1 fm i hver m (42)
Omg. 38: (5 fm, fell) 6 ganger (36)
Omg. 39: 1 fm i hver m (36)
Nå hekles innsiden av armen på kroppen, vær obs på at hånden vender riktig vei.
Omg. 40: 5 fm, 7 fm med den første armen, 11 fm, 7 fm med den andre armen, 6 fm (36)
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Side 6

Nå hekles den ytterste kanten av armen på kroppen.
Omg. 41: 5 fm, 6 fm med arm, hopp over 1 m, 11 fm, 6 fm med arm, hopp over 1 m, 6 fm (34)
Se bildet over.
Omg. 42: 1 fm i hver m (34)
Omg. 43: (15 fm, fell) 2 ganger (32)
Omg. 44: 1 fm i hver m (32)
Fell av med passe lengde garn til montering.

Hode
Start med fargen Natural White
Omg. 1: 6 fm i mr
Omg. 2: øk 6 ganger (12)
Omg. 3: (1 fm, øk) 6 ganger (18)
Omg. 4: (2 fm, øk) 6 ganger (24)
Omg. 5: (3 fm, øk) 6 ganger (30)
Omg. 6-10: 1 fm i hver m (30)
Skift til fargen Olive
Nå hekles den ytterste snuten på
Omg. 11: 2 fm, øk, 3 fm, sammen med snuten: 1 fm, øk, 4 fm, fortsett etter snuten med: øk, 4
fm, øk, 4 fm, øk, 4 fm, øk, 2 fm (36)
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Side 7

Omg. 12: (5 fm, øk) 6 ganger (42)
Omg. 13: 3 fm, øk (6 fm, øk) 5 ganger, 3 fm (48)
Omg. 14: (7 fm, øk) 6 ganger (54)
Omg. 15: 4 fm, øk (8 fm, øk) 5 ganger, 4 fm (60)
Omg. 16: (9 fm, øk) 6 ganger (66)
Omg. 17: 5 fm, øk (10 fm, øk) 5 ganger, 5 fm (72)
Omg. 18-24: 1 fm i hver m (72)
Monter sikkerhetsøyene på hodet sammen med den hvite delen mellom omgang 14-15 med
7 fm mellom.
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Side 8

Nå hekles manken på i neste omgang, med 1 fm for hver fm.
Husk å vende det rett mot rett mens du hekler dem sammen.
Omg. 25: sammen med manke 1 fm i hver m (72)
Omg. 26-29: 1 fm i hver m (72)
Omg. 30: (10 fm, fell) gjenta 6 ganger (66)
Omg. 31: (9 fm, fell) gjenta 6 ganger (60)
Omg. 32: (8 fm, fell) gjenta 6 ganger (54)
Omg. 33: (7 fm, fell) gjenta 6 ganger (48)
Omg. 34: (6 fm, fell) gjenta 6 ganger (42)
Omg. 35: (5 fm, fell) gjenta 6 ganger (36)
Fyll hodet med bamsefyll underveis.
Omg. 36: (4 fm, fell) gjenta 6 ganger (30)
Omg. 37: (3 fm, fell) gjenta 6 ganger (24)
Omg. 38: (2 fm, fell) gjenta 6 ganger (18)
Omg. 39: (1 fm, fell) gjenta 6 ganger (12)
Omg. 40: (2 fm, fell) gjenta 3 ganger (9)
Fell av med passe lengde garn til å samle de siste 9 maskene med. Samle de siste 9 forreste
maskeleddene med en nål og stram til garnet forsiktig så det får en pen lukking.
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Side 9

Øre
Med fargen Olive, lag 2 stk.
Omg. 1: 6 fm i mr
Omg. 2: øk 6 ganger (12)
Omg. 3: (1 fm, øk) 6 ganger (18)
Omg. 4-6: 1 fm i hver m (18)
Fell av med passe lengde garn til montering.

Hale
Med fargen Brown
Omg. 1: 5 fm i mr
Omg. 2: øk, 4 fm (6)
Omg. 3: øk, 5 fm (7)
Omg. 4: øk, 6 fm (8)
Omg. 5: øk, 7 fm (9)
Omg. 6: øk, 8 fm (10)
Omg. 7: øk, 9 fm (11)
Omg. 8: øk, 10 fm (12)
Omg. 9: (3 fm, øk) 3 ganger (15)
Omg. 10: 1 fm i hver m (15)
Omg. 11: (3 fm, fell) 3 ganger (12)
Omg. 12: (2 fm, fell) 3 ganger (9)
Skift til fargen Olive
Fyll spissen med fyllvatt, resten av halen skal ikke fylles.
Omg. 13-27: 1 fm i hver m (9)
Fell av med passe lengde garn til montering.

Kanin-koseklut
Hode og kropp hekles i ett, det startes med hodet i fargen Natural White
Omg. 1: 6 fm i mr
Omg. 2: øk 6 ganger (12)
Omg. 3: (1 fm, øk) 6 ganger (18)
Omg. 4: (2 fm, øk) 6 ganger (24)
Omg. 5-9: 1 fm i hver m (24)
Fyll hodet underveis.
Omg. 10: (2 fm, fell) 6 ganger (18)
Omg. 11: (1 fm, fell) 6 ganger (12)
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Side 10

Omg. 12: (2 fm, fell) 3 ganger (9)
Omg. 13: 1 fm i hver m (9)
Skift til fargen Brown
Omg. 14: øk 9 ganger (18)
Omg. 15: (2 fm, øk) 6 ganger (24)
Omg. 16: (3 fm, øk) 6 ganger (30)
Omg. 17-25: 1 fm i hver m (30)
Omg. 26: (3 fm, fell) 6 ganger (24)
Omg. 27: (2 fm, fell) 6 ganger (18)
Omg. 28: (1 fm, fell) 6 ganger (12)
Omg. 29: (2 fm, fell) 3 ganger (9)
Fell av med passe lengde garn til å samle de siste 9 maskene med. Samle de siste 9 forreste
maskeleddene med en nål og stram til garnet forsiktig så det får en pen lukking.

Bein og armer
Start med fargen Natural White, lag 4 stk.
Omg. 1: 6 fm i mr
Omg. 2: (1 fm, øk) 3 ganger (9)
Omg. 3: 1 fm i hver m (9)
Skift til fargen Brown
Omg. 4-12: 1 fm i hver m (9)
Fell av med passe lengde garn til påsying.

Hale
Med fargen Natural White
Omg. 1: 6 fm i mr
Omg. 2: øk 6 ganger (12)
Omg. 3-5: 1 fm i hver m (12)
Halen fylles lett.
Omg. 6: (2 fm, fell) 3 ganger (9)
Fell av med passe lengde garn til montering.

Kaninører
Med fargen Natural White, lag 2 stk.
Omg. 1: 6 fm i mr
Omg. 2: (1 fm, øk) 3 ganger (9)
Omg. 3-6: 1 fm i hver m (9)
Omg. 7: (1 fm, fell) 3 ganger (6)
Omg. 8-9: 1 fm i hver m (6)
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Side 11

Hekle åpningen sammen med 2 fm.

Montering av Kanin-koseklut
· Sy ørene på hodet på omgang 2
· Sy armene på omgang 14
· Sy beina på omgang 26
· Sy på halen midt på baksiden
· Broder øynene skrått på fra omgang 5-7
· Broder snuten på

Montering av Løven Lennon
· Broder øyenbryn mellom omgang 17-18 over 5 fm
· Sy spissen av den øverste snute ned under ved den naturhvite snuten
· Sy hodet på kroppen
· Sy ørene på omgang 23
· Sy halen på omgang 13 midt på baksiden av kroppen
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Side 12

God fornøyelse!
PifPaf

Hobbii Friends - PifPaf - Copyright © 2021 - Alle rettigheter forbeholdes.

Side 13

