LILLE BI,
BR AK AR
& VOVSE
MODELL 339∙09

LERKE

#DALEGARN #DG
#HOUSEOFYARN_NORWAY

3,5

6

LERKE

339∙09 LILLE BI, BRAKAR & VOVSE
DESIGN

Kari Haugen

GARN
		
		

LERKE 53 % merino ull,
47 % egyptisk bomull,
50 gram = ca 115 meter

LENGDE
Bie

Ca 18 cm fra følehornene og ned

Bamse & hund

Ca 19 cm

GARNFORBRUK
Bie
Maisgul 8111
Lava 3461
Halvbleket hvit 0017

1 nøste
1 nøste
1 nøste

Bamse
Mørk rust 8117
Maisgul 8111

1 nøste
1 nøste

Hund
Ubleket hvit 0020
Skifer 5752

1 nøste
1 nøste

FORSLAG HEKLENÅL

Nr 3,5

TILBEHØR
		

6 knapper eller perler til øynene
Fyllvatt

HEKLEFASTHET

21 fm på heklenål nr 3,5 = 10 cm
Tips for å markere starten av omgangen: Bruk la en tråd
i avvikene farge følge med vertikalt i arbeidet.

Alternativt garn: PURE ECO WOOL,
NATURAL LANOLIN WOLL, FALK eller HEILO

Sjekk heklefastheten ved å hekle en prøvelapp.

FORKORTELSER
		
		

lm = luftmaske, kjm = kjedemaske,
fm = fastmaske, st = stav,
dbst = dobbelstav

Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere heklenål. Har du færre m, skift til
tynnere heklenål.

BIE
Hekles fra hodet og ned.

HODET
Legg opp 4 lm med maisgul og sett i ring med 1 kjm i 1. m.
1. omgang: 1 lm, 11 fm rundt ringen, 1 kjm i 1. m. = 12 m.
2. omgang: *1 fm, 2 fm i neste m*, gjenta * - * ut omgangen
= 18 m.

Sett et merke for starten av omgangen.
3. omgang: *2 fm, 2 fm i neste m*, gjenta * - * ut omgangen
= 24 m.
4. omgang: *3 fm, 2 fm i neste m*, gjenta * - * ut omgangen
= 30 m.
5. omgang: Hekle fm uten å øke.
6. omgang: *4 fm, 2 fm i neste m*, gjenta * - * ut omgangen
= 36 m.
7. omgang: Hekle fm uten å øke.
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8. omgang: *5 fm, 2 fm i neste m*, gjenta * - * ut omgangen

et merke for starten av omgangen. Begynn med 1 lm, hekle

= 42 m.

3 omganger fm rundt og avslutt med 1 kjm i 1. m på siste

9. omgang: Hekle fm uten å øke.

omgang.

10. omgang: *6 fm, 2 fm i neste m*, gjenta * - * ut omgangen

Sy sammen hullet i midten og fest tråden.

= 48 m.
Hekle videre 4 omganger uten å øke.

MONTERING

Fell inn slik: Hopp over 1 m, hekle 1 fm i hver av de neste 3 m,

La fargeskiftet i stripene være midt på ryggen til bien.

gjenta * - * ut omgangen = 36 m.

Sy sammen vingene nederst og opp ca 2 cm. Nåle fast

Hekle 2 omganger over uten å felle.

og sy vingene langs kanten av fargeskiftet. Sy fast øynene
på forsiden siden av HODET. Sy på knapper eller perler

KROPP

på øynene og fest tråden svært godt. Fyll eventuelt nesen

Skift til lava og hekle videre rundt med fm i dette

med litt vatt og sy den på.

stripemønsteret samtidig som det økes og felles: *2 omganger

Broder med lava en munn i kontursting.

lava, 2 omganger maisgul*, gjenta * - *.
Hekle 5 omganger med fm.

FØLEHORN

Øk på neste omgang slik: *5 fm, 2 fm i samme m*, gjenta * - *

Bruk lava. Fest tråden oppå HODET med 1 kjm og hekle 8 lm.

ut omgangen = 42 m.

Snu og hekle tilbake slik: 3 fm i 3. m fra nålen, hekle videre

Hekle 2 omganger fm uten å øke.

1 fm i hver m ned til starten.

Øk på neste omgang: *6 fm, 2 fm i samme m*, gjenta * - *

Lag det andre følehornet på samme måte.

ut omgangen = 48 m.

Fest trådene.

Hekle 7 omganger fm.
Fell deretter inn med å hekle *5 fm, hopp over 1 m*, gjenta * * ut omgangen = 40 m.
Hekle 1 omgang fm.
Fell inn med å hekle *4 fm, hopp over 1 m*, gjenta * - *
ut omgangen = 32 m.
Hekle 1 omgang fm.
Hekle *3 fm, hopp over 1 m*, gjenta * - * ut omgangen =
24 m.
Fyll bien opp med fyllvatt.
Hekle deretter videre med bare lava. Fell som før de neste
2 omgangene, med først 2 m og deretter 1 m mellom
fellingene = 8 m igjen.
Etterfyll hele tiden med vatt.
Klipp av tråden og sy igjen hullet.

VINGER
Legg opp 15 lm med halvbleket hvit. Snu og hekle tilbake
på opplegget slik: (1. m i 3. m fra nålen) 2 fm, 3 st, 3 dbst,
3 st, 1 fm, 2 fm i samme m, snu og hekle tilbake på oversiden
av opplegget: 2 fm, 3 st, 3 dbst, 3 st, 2 fm, 3 lm. Hekle videre
2 omganger fm rundt og hekle samtidig 2 fm i samme
m i hver sving.
Lag den andre vingen på samme måten.

ØYNE
Legg opp 4 lm med halvbleket hvit og sett i ring med 1 kjm i 1.
m. Hekle 1 lm, 11 fm rundt ringen og avslutt med 1 kjm i 1. m.
Hekle 1 omgang fm rundt og avslutt med 1 kjm i 1. m.
Lag det andre øyet på samme måte.
Sy sammen hullene i midten og fest trådene.

NESE
Legg opp 4 lm med lava og sett i ring med 1 kjm i 1. m. Hekle
1 lm, 7 fm rundt ringen og avslutt med 1 kjm i 1. m. Sett

BA MSE
Hekles fra hodet og ned.

HODET
Legg opp 3 lm med mørk rust og sett i ring med 1 kjm i 1. m.
1. omgang: 1 lm, 11 fm rundt ringen, 1 kjm i 1. m = 12 m.
2. omgang: *1 fm, 2 fm i neste m*, gjenta * - * ut omgangen
= 18 m.
Sett et merke for starten av omgangen (knappenål eller
lignende) og hekle videre rundt.
3. omgang: *2 fm, 2 fm i neste m*, gjenta * - * ut omgangen
= 24 m.
4. omgang: *3 fm, 2 fm i neste m*, gjenta * - * ut omgangen
= 30 m.
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5. omgang: Hekle fm uten å øke.

SNUTEN

6. omgang: *4 fm, 2 fm i neste m*, gjenta * - * ut omgangen

Legg opp 3 lm med mørk rust, sett i ring med 1 kjm.

= 36 m.

1. omgang: 1 lm, 9 fm rundt ringen, 1 kjm i 1. m = 10 m.

7. omgang: Hekle fm uten å øke.

2. omgang: Hekle fm rundt. Sett et merke for begynnelsen

8. omgang: *5 fm, 2 fm i neste m*, gjenta * - * ut omgangen

av omgangen.

= 42 m.

3. omgang: *1 fm, 2 fm i neste m*, gjenta ut omgangen =

Hekle videre 4 omganger med fm uten å øke.

15 m.

Fell deretter inn slik: *Hopp over 1 m, 6 fm*, gjenta * - *

4. – 5. omgang: Hekle fm.

ut omgangen = 36 m

6. omgang: Skift til maisgul og hekle *4 fm, 2 fm i samme m*,

Hekle videre rundt 8 omganger med fm.

gjenta * - * ut omgangen = 18 m.
7. omgang: Hekle fm.

KROPPEN

8. omgang: *2 fm, 2 fm i samme m*, gjenta * - *

Øk ut med å hekle: *5 fm, 2 m i samme m*, gjenta * - *

ut omgangen = 24 m.

ut omgangen = 42 m.

9. – 10. omgang: Hekle fm ut omgangen, 1 kjm i første

Hekle 2 omganger fm uten å øke.

m på siste omgang. Klipp av tråden.

Øk ut med å hekle: *6 fm, 2 m i samme m*, gjenta * - *
ut omgangen = 48 m.

ØRENE

Hekle 8 omganger fm.

Legg opp 3 lm med mørk rust og sett i ring med 1 kjm. 1 lm,

Fell deretter inn slik, *hopp over 1 m, 3 fm*, gjenta * - *

11 fm rundt ringen, 1 kjm i 1. m.

ut omgangen = 36 m.

Hekle deretter rundt 5 omganger med fm. Avslutt med 1 kjm

Hekle 4 omganger fm.

i 1. m på siste omgang.

Fyll bamsen med vatt eller ull.

MONTERING
1. BEN

Sy igjen eventuelt hull mellom bena. Fyll ermene og snuten

Resten av m på omgangen på KROPPEN fordeles likt

med fyllvatt. Fest dem til figuren med knappenåler

på 2 ben med 18 m til hvert ben. Sett et merke for starten

og sy de fast. Legg ØRENE flate og sy dem på hver side av

av omgangen.
Hekle 9 fm inn på omgangen. Tell 18 m tilbake og sett

HODET.

et merke. Dra tråden mot merket og hekle videre rundt

Broder på snuten med maisgul noen sting tvers over og tre

fm over de 18 m.

sting ut til hver side.

Hekle videre 8 omganger med fm.

Sy på perler eller små knapper til øyne og fest tråden svært

Skift til maisgul og hekle 3 omganger med fm. Fyll opp benet

godt.

med fyllvatt.
Fell inn slik: *1 fm, hopp over 1 m*, gjenta * - * til det står
ca 8 m igjen på omgangen.
Etterfyll eventuelt med vatt. Klipp tråden, tråkle gjennom
fm med en stoppenål og trekk sammen hullet. Fest tråden

HUND
Hekles fra HODET og ned.

godt.

2. BEN
Start på innsiden av benet og sett et merke for starten
på omgangen
Hekle 8 omganger fm med mørk rust over de 18 m som står
igjen.
Skift til maisgul. Hekle videre som ben 1.

ERMENE
Legg opp 3 lm med maisgul og sett i ring med 1 kjm.
1. omgang: 1 lm, 9 fm rundt ringen, 1 kjm i 1. m.
2. omgang: * 1 fm, 2 fm i samme m*, gjenta * - *
ut omgangen = 15 m.
3. - 4. omgang: Hekle fm.
Skift til mørk rust og hekle videre rundt 8 omganger med fm,
1 kjm i første m på siste omgang.
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HODET

ØRENE

Legg opp 3 lm med ubleket hvit og sett i ring med 1 kjm i 1.

Legg opp 3 lm med skifer, sett i ring med 1 kjm. 1 lm,

m og hekle som bamsen.

9 fm rundt ringen, 1 kjm i 1. m. Hekle rundt 4 omganger fm.
1 kjm i 1. m på siste omgang.

KROPPEN
Skift til skifer og hekle videre som KROPPEN til bamsen.

ØYEFLEKK

Fyll hunden med vatt eller ull.

Legg opp 3 lm med skifer, sett i ring med 1 kjm. 1 lm,
7 fm rundt ringen, 1 kjm i 1. m. Hekle 2 omganger rundt med

1. - 2. BEN

fm, 1 kjm i 1. m på siste omgang.

Hekle som for bamse, men hekle dem med skifer og skift til

MONTERING

ubleket hvit ved foten.

Sy igjen eventuelt hull mellom bena. Fyll ermene med fyllvatt.

ERMENE

Fest dem til figuren med knappenåler og sy fast. Legg ØRENE

Hekle som ermer på bamsen, men start med ubleket hvit

flate og sy dem på hver side av HODET. Legg eventuelt noe

og skift til skifer etter 4 omganger.

fyllvatt i snuten og sy den på.
Broder med skifer en munn i attersting. Sy fast øyeflekken

SNUTEN

og sy på perler eller små knapper til øyne. Fest tråden svært

Legg opp 3 lm med skifer, sett i ring med 1 kjm. 1 lm,

godt.

7 fm rundt ringen, 1 kjm i 1. m. Hekle 4 omganger rundt med
fm.

GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
LERKE er et mykt og slitesterkt helårsgarn
i fin ull- og bomullsblanding. Dette er et
godt alternativ til finere strikkeplagg og
når du synes ren ull er for varmt.

LERKE
53 % merinoull
47 % egyptisk bomull
Produsert i Italia

LERKE er et supert garnvalg til topper,
jumpere, kardigans, gensere og kofter
både til voksne og barn, og er like fint til
strikking og hekling. Vi anbefaler LERKE til
alle typer babyklær og –tepper også.
NB! Husk at du kan strikke med LERKE,
FALK, PURE ECO WOOL, NATURAL
LANOLIN WOOL og HEILO etter samme
oppskrift.

10

4

22
50 gram = ca 115 meter

•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk
på pinne nr 4 = 10 cm
50 gram = ca 115 meter
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
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