Versjon 1

91296. MUSEJENTE, MUSEGUTT, KATTEJENTE, HUNDEGUTT & SAUEN HEN
GARNKVALITET Soft Cotton (100% Bomull. Nøste ca. 50 g = 80 m)
Mini Bomull (100% Bomull. Nøste ca. 10 g = 34 m
Moa (82% Ull, 6% Polyamid. Nøste ca. 100 g = 150 m)
MÅL Høyde: Ca. 20 cm kropp + ca. 17 cm ben
GARNMENGDE - MUSEGUTT
Fg 1: Ca. 100 g (8836)
Fg 2: Ca. 25 g (8808)
Fg 3: Ca. 5 g (8802)
Restegarn til nese (8875), værhår og øyne (8801, 8849)
GARNMENGDE - MUSEJENTE
Fg 1: Ca. 100 g (8836)
Fg 2: Ca. 25 g (8808)
Fg 3: Ca. 5 g (8802)
Fg 4: Ca. 10 g (80503, grønn)
Restegarn til nese (8875) og øyne (8801, 8849)
GARNMENGDE - KATT
Fg 1: Ca. 100 g (8800)
Fg 2: Ca. 50 g (8808)
Fg 4: Ca. 10 g (80503, grønn)
Restegarn til nese (8814) og øyne (8801, 8849)
GARNMENGDE - HUND
Fg 1: Ca. 100 g (8843)
Fg 2: Ca. 30 g (8808)
Fg 5: Ca. 5 g (8860)
Fg 6: Ca. 5 g (8800)
Restegarn til nese (8856) og øyne (8801, 8849)
GARNMENGDE - SAU
Fg 1: Ca. 100 g (8801)
Fg 2: Ca. 20 g (8808)
Fg 5: Ca. 25 g (8860)
Fg 6: Ca. 10 g (8800)
Fg 7: Ca. 50 g (Moa: 54001)
Restegarn til nese (8869) og øyne (8801, 8800, 8849)
GARNMENGDE - 1 PAR SKO
Fg 8: Ca. 10 g (80503, hvit alt. Nova 48001)
Fg 9: Ca. 8 g (80503, rød alt. Nova 48011)
HEKLENÅL Nr. 2.5, 3 og 3.5
TILBEHØR Fyllvatt, 1 knapp ca. 10 mm til sauens vest.
HEKLEFASTHET Ca. 17 fm x 18-19 rader med heklenål nr. 3.5 = 10 x 10 cm – eller bytt til tykkere/tynnere heklenål så
heklefastheten stemmer.

FORKLARINGER
Luftmaske (lm): Lag en løkke på tråden, stikk heklenålen inn i løkken, 1 kast, trekk det gjennom løkken på nålen.
Fastmaske (fm): Stikk heklenålen ned i en m på forrige rad/omg, 1 kast, trekk det gjennom m = 2 m på nålen, 1 kast, trekk det
gjennom begge m.
Halvstav (hst): 1 kast på nålen, stikk nålen ned i en m på forrige rad/omg, trekk det gjennom m (= 3 m på nålen), 1 kast, trekk det
gjennom de 3 m.
Stav (st): 1 kast på nålen, stikk nålen ned i en m på forrige rad/omg, 1 kast, trekk det gjennom m (= 3 m på nålen), 1 kast, trekk det
gjennom de 2 første m, 1 kast, trekk det gjennom de rest m.
Kjedemaske (kjm): Stikk heklenålen ned i en m på forrige rad/omg, 1 kast, trekk det gjennom denne m og m på nålen.
Øk 1 fm: Hekle 2 fm i samme fm.
Fell 1 fm: Hekle 2 fm sm slik: *Stikk nålen ned i neste fm, 1 kast, trekk det gjennom m *, gjenta *-* en gang til, 1 kast, trekk det
gjennom alle 3 m på nålen.
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Magisk ring: Se bildeforklaring på siste side.
MUS, KATT, HUND, SAU KROPP
Med fg 1 og heklenål nr. 3.5: Lag en magisk ring.
1. omg: Hekle 6 fm i ringen.
2. omg: *Øk 1 m i hver m*, gjenta *-* ut omg = 12 m
3. omg: *Øk 1 fm i neste m, 1 fm i flg m*, gjenta *-* ut omg = 18 m
4. omg: *Øk 1 fm i neste m, 1 fm i hver av de flg 2 m*, gjenta *-* ut omg = 24 m
5. omg: *Øk 1 fm i neste m, 1 fm i hver av de flg 3 m*, gjenta *-* ut omg = 30 m
6. omg: *Øk 1 fm i neste m, 1 fm i hver av de flg 4 m*, gjenta *-* ut omg =36 m
7. omg: *Øk 1 fm i neste m, 1 fm i hver av de flg 5 m*, gjenta *-* ut omg = 42 m
8.-20. omg: 1 fm i hver fm ut omg.
21. omg: *Fell 1 fm i neste fm, 1 fm i hver av de flg 5 m*, gjenta *-* ut omg = 36 m.
22. omg: 1 fm i hver fm ut omg.
23. omg: *Fell 1 fm i neste fm, 1 fm i hver av de flg 4 m*, gjenta *-* ut omg = 30 fm.
24. omg: 1 fm i hver fm ut omg.
25. omg: *Fell 1 fm i neste fm, 1 fm i hver av de flg 3 m*, gjenta *-* ut omg = 24 fm.
26. omg: 1 fm i hver fm ut omg.
27. omg: *Fell 1 fm i neste fm, 1 fm i hver av de flg 2 m*, gjenta *-* ut omg = 18 fm.
28. omg: 1 fm i hver fm ut omg.
29. omg: *Fell 1 fm i neste fm, 1 fm i flg m*, gjenta *-* = 12 fm.
30. omg: Hekle alle fm 2 og 2 sm = 6 fm.
Klipp av garnet og sy sm de siste 6 m med garnenden. Fest løse tråder.
ARMER
Hekle 2 til hvert dyr.
Med aktuell farge og heklenål nr. 3.5: Lag en magisk ring.
Hekle 6 fm i ringen. Hekle 1 fm hver fm ut omg til arb måler ca. 12 cm.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom og sy sm armen øverst. Fest løse tråder.
FOT OG BEN
Hekle 2 til hver dyr.
Fotsåle:
Med fg 1 og heklenål nr. 4, legg opp 7 lm.
1. omg: Hekle 1 fm i hver lm, i siste lm hekles 4 fm (tåen), snu arb og forts å hekle på andre siden av lm-raden, 1 fm i hver m og 2
fm i siste m, 1 kjm i 1. fm = 15 fm (se foto 1-3 på siste side).
2. omg: Hekle 1 lm, beg i samme m som kjm, hekle 1 fm i hver fm, men i de 4 til tåen hekles 2 fm i hver fm, forts å hekle rundt med
1 fm i hver fm og avslutt med 2 fm i de 2 siste fm (midt bak), 1 kjm i 1. fm = 21 fm.
3. omg: Hekle 1 lm, hekle deretter hele omg med nedtak i bakre mb + mb på forrige omg: 1 fm i hver fm, 2 fm i samme fm på 3. og
6. av de 8 økte m på forrige omg = 23 fm.
Fotens sider (hekles fram og tilbake):
4. rad: Hekle 1 lm, 1 fm i hver fm, 2 fm sm i de 2 tå-økningene på forrige omg = 23 fm. Forts uten avslutning på omg. Hekle videre
3 fm, snu.
5. rad: Hekle 1 lm, 2 fm sm, 11 fm, snu.
6.-7. rad: Hekle 1 lm, 2 fm sm i beg og slutten på omg, i de øvrige m hekles 1 fm i hver fm. Det dannes nå avsluttende kanter i
sidene, snu.
8. rad: Hekle 1 lm, 2 fm sm, 1 fm i hver fm = 7 fm. Forts i samme retning, hekle 1 lm, 1 fm i 1. fm på andre siden.
Ben: Forts å hekle rundt uten avslutning på omg, 1 fm i hver fm (8 fm) ca. 15 cm, mål fra hælen.
Klipp av tråden.
Fotens overdel: I åpningen på fotens fremre del er det 8 fm. Beg i m lengst til høyre (tåen mot deg).
1. rad: Trekk opp garn og hekle 1 lm, deretter 1 fm i samme m, 2 fm sm, 2 fm, 2 fm sm, 1 fm = 6 fm, snu.
2. rad: Hekle 1 lm, 1 fm i hver fm, snu.
3. rad: Hekle 1 lm, 2 fm sm, 2 fm, 2 fm sm = 4 fm, snu.
4. rad: Hekle 1 lm, 2 fm sm 2 ggr = 2 fm, snu.
5. rad: Hekle 1 lm, 2 fm.
Klipp av garnet med så lang tråd at du kan sy sammen med den.
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HODE - MUS, HUND
Med fg 1 og heklenål nr. 3.5: Lag en magisk ring.
1. omg: Hekle 4 fm i den magiske ringen.
2. omg: Øk 1 fm i hver fm ut omg = 8 m.
3. omg: Hekle 1 fm i hver m, ut omg.
4. omg: *1 fm i neste m, øk 1 fm i flg m*, gjenta *-* ut omg = 12 m.
5. omg: Hekle 1 fm i hver m, ut omg.
6. omg: *1 fm i hver av de flg 2 m, øk 1 fm i flg m*, gjenta *-* ut omg = 16 m.
7. omg: Hekle 1 fm i hver m, ut omg.
8. omg: 3 fm, *1 fm i neste m, øk 1 fm i flg m*, gjenta *-* ytterl 3 ggr, 5 fm = 20 m.
9. omg: Hekle 1 fm i hver m, ut omg.
10. omg: 3 fm, * 1 fm i hver av de flg 2 m, øk 1 fm i flg m*, gjenta *-* ytterl 3 ggr, 5 fm = 24 m.
11. omg: Hekle 1 fm i hver m, ut omg.
12. omg: 3 fm, * 1 fm i hver av de flg 3 m, øk 1 fm i flg m*, gjenta *-* ytterl 3 ggr, 5 fm = 28 m.
13. omg: Hekle 1 fm i hver m, ut omg.
14. omg: 10 fm, * øk 1 fm i neste m, 1 fm i flg m*, gjenta *-* ytterl 3 ggr, 10 fm = 32 m.
15.-16. omg: Hekle 1 fm i hver m, ut omg.
17. omg: *1 fm i hver av de flg 7 m, øk 1 fm i flg m*, gjenta *-* ytterl 3 ggr = 36 m.
18. omg: Hekle 1 fm i hver m, ut omg.
19. omg: *1 fm i hver av de flg 7 m, fell 1 fm*, gjenta *-* ytterl 3 ggr = 32 m.
20. omg: Hekle 1 fm i hver m, ut omg.
21. omg: *1 fm i hver av de flg 6 m, fell 1 fm*, gjenta *-* ytterl 3 ggr = 28 m.
22. omg: Hekle 1 fm i hver m, ut omg. Beg å fylle hodet med vatt – pass på at nesen blir godt fylt!
23. omg: *1 fm i hver av de flg 5 m, fell 1 fm*, gjenta *-* ytterl 3 ggr = 24 m.
24. omg: *1 fm i hver av de flg 4 m, fell 1 fm*, gjenta *-* ytterl 3 ggr = 20 m.
25. omg: *1 fm i hver av de flg 3 m, fell 1 fm*, gjenta *-* ytterl 3 ggr = 16 m.
26. omg: *1 fm i hver av de flg 2 m, fell 1 fm*, gjenta *-* ytterl 3 ggr = 12 m.
Fyll ferdig hodet.
27. omg: Hekle 2 og 2 fm sm ut omg= 6 fm.
Klipp av garnet og sy sm de siste 6 m med garnenden. Fest løse tråder.
HODE - SAU, KATT
Med fg 1 og heklenål nr. 3.5: Lag en magisk ring.
1. omg: Hekle 4 fm i den magiske ringen.
2. omg: Øk 1 m i hver m ut omg = 8 m.
3. omg: *1 fm i neste m, øk 1 fm i flg m*, gjenta *-* ut omg = 12 m.
4. omg: *1 fm i hver av de flg 2 m, øk 1 fm i flg m*, gjenta *-* ut omg = 16 m.
5. omg: 3 fm, *1 fm i neste m, øk 1 fm i flg m*, gjenta *-* ytterl 3 ggr, 5 fm = 20 m.
6. omg: Hekle 1 fm i hver m, ut omg.
7. omg: 3 fm, *1 fm i hver av de flg 2 m, øk 1 fm i flg m*, gjenta *-* ytterl 3 ggr, 5 fm = 24 m.
8. omg: Hekle 1 fm i hver m, ut omg.
9. omg: 3 fm, *1 fm i hver av de flg 3 m, øk 1 fm i flg m*, gjenta *-* ytterl 3 ggr, 5 fm = 28 m.
10. omg: Hekle 1 fm i hver m, ut omg.
11. omg: 10 fm, *øk 1 fm i neste m, 1 fm i flg m*, gjenta *-* ytterl 3 ggr, 10 fm = 32 m.
12.-13. omg: Hekle 1 fm i hver m, ut omg.
14. omg: *1 fm i hver av de flg 7 m, øk 1 fm i flg m*, gjenta *-* ytterl 3 ggr = 36 m.
15. omg: Hekle 1 fm i hver m, ut omg.
16. omg: *1 fm i hver av de flg 7 m, fell 1 fm*, gjenta *-* ytterl 3 ggr = 32 m.
17. omg: Hekle 1 fm i hver m, ut omg.
18. omg: *1 fm i hver av de flg 6 m, fell 1 fm*, gjenta *-* ytterl 3 ggr = 28 m.
19. omg: Hekle 1 fm i hver m ut omg. Beg å fylle hodet med vatt – pass på at nesen blir ordentlig fylt!
20. omg: *1 fm i hver av de flg 5 m, fell 1 fm*, gjenta *-* ytterl 3 ggr = 24 m.
21. omg: *1 fm i hver av de flg 4 m, fell 1 fm*, gjenta *-* ytterl 3 ggr = 20 m.
22. omg: *1 fm i hver av de flg 3 m, fell 1 fm*, gjenta *-* ytterl 3 ggr = 16 m.
23. omg: *1 fm i hver av de flg 2 m, fell 1 fm*, gjenta *-* ytterl 3 ggr = 12 m.
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Fyll hodet ferdig.
24. omg: Hekle 2 og 2 fm sm ut omg = 6 fm.
Klipp av garnet og sy sm de siste 6 m med garnenden. Fest løse tråder.
HALE - MUS
Med fg 1 og heklenål nr. 3.5: Lag en kjede av 42 lm.
1. rad: Snu og hekle 1 fm med nedtak i 3. m fra nålen. Hekle ytterl 39 fm.
2. rad: Hekle 2 lm (snumasker), snu og hekle 39 fm.
Klipp av tråden men behold en trådende som er lang nok til å sy sm halen med. Sy sm halen i langsiden.
HALE – HUND, KATT
Med fg 1 og heklenål nr. 3.5: Lag en magisk ring.
1.omg: Hekle 4 fm i ringen.
Gjenta 1. omg til halen måler ca. 20 cm.
Klipp av garnet og dra tråden gjennom, fest løse tråder.
ØRER – MUS, SAU
Hekle 2 ører til hvert dyr.
Med fg 3 (mus) eller fg 1 (sau) og heklenål nr. 3.5: Lag en magisk ring.
1. omg: Hekle 5 fm i den magiske ringen.
2. omg: Øk 1 fm i hver fm ut omg = 10 m.
3. omg: *1 fm i neste m, øk 1 fm i flg m*, gjenta *-* ut omg = 15 m.
4. omg: *1 fm i hver av de flg 2 m, øk 1 fm i neste m*, gjenta *-* ut omg = 20 m.
Mus: Bytt til fg 1.
5. rad (forkortet rad): Hekle 18 fm, 1 lm, snu.
6. rad: 18 fm, klipp av garnet, trekk det gjennom og fest løse tråder.
ØRER - HUND
Hekle 2 stk. Hundeørene hekles i spiral!
Med fg 1 og heklenål nr. 3.5: Lag en magisk ring.
1. omg: Hekle 6 fm i den magiske ringen.
2. omg: Øk 1 fm i hver fm ut omg = 12 m.
3. omg: *Øk 1 fm i neste m, 1 fm i flg m*, gjenta fra *-* ut omg = 18 m.
4.-7. omg: 1 fm i hver fm, ut omg.
8. omg: *Fell 1 fm, 7 fm*, gjenta *-* 1 gang = 16 m.
9. omg: 1 fm i hver m, ut omg.
10. omg: *Fell 1 fm, 6 fm*, gjenta *-* 1 gang = 14 m.
11. omg: 1 fm i hver m, ut omg.
12. omg: *Fell 1 fm, 5 fm*, gjenta *-* 1 gang = 12 m.
13. omg: 1 fm i hver m, ut omg.
14. omg: *Fell 1 fm, 4 fm*, gjenta *-* 1 gang = 10 m.
15. omg: 1 fm i hver m ut omg.
Klipp av garnet, dra det gjennom og sy sm nederkanten på øret. Fest løse tråder.
ØRER - KATT
Hekle 2 stk. Katteørene hekles i spiral!
Med fg 1 og heklenål nr. 3.5: Lag en magisk ring.
1. omg: Hekle 4 fm i den magiske ringen.
2. omg: Øk 1 fm i hver fm ut omg = 8 m.
3. omg: *3 fm, øk 1 fm*, gjenta *-* ytterl 1 gang = 10 m.
4. omg: *4 fm, øk 1 fm*, gjenta *-* ytterl 1 gang = 12 m.
5. omg: *5 fm, øk 1 fm*, gjenta *-* ytterl 1 gang = 14 m.
6. omg: 1 fm i hver fm ut omg.
Klipp av garnet og dra det gjennom. Sy sm ørene nede. Fest løse tråder.
KJOLEMUSEJENTE, KATTEJENTE
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Med fg 2 og heklenål nr. 3.5: Lag en kjede av 42 lm og sett sm til en ring med 1 kjm.
1.-3. omg: 1 fm i hver fm, ut omg.
4. omg: *Hekle 1 fm i hver av de flg 6 m, øk 1 fm*, gjenta *-* ut omg = 48 m.
5. omg: *Hekle 1 fm i hver av de flg 7 m, øk 1 fm*, gjenta *-* ut omg = 54 m.
6. omg: *Hekle 1 fm i flg m, øk 1 fm i neste m*, gjenta *-* ut omg = 81 m.
7. omg: 1 fm i hver fm, ut omg.
8. omg: Øk 1 fm i hver m ut omg = 162 m.
Klipp av garnet, dra det gjennom og fest løse tråder.
HÅRBÅND – MUSEJENTE, KATTEJENTE
Rødt bær (hekle 1 til hvert hårbånd):
Bæret hekles rundt i spiral! Lag en magisk ring med rød Mini Bomull og heklenål nr. 3. La det henge en lang garnende i
begynnelsen til å fylle bæret med.
1. omg: Hekle 4 fm i den magiske ringen.
2. omg: Øk 1 fm i hver fm ut omg = 8 fm.
3. omg: 1 fm i hver fm ut omg.
4. omg: Hekle 2 og 2 fm sm ut omg = 4 fm.
Klipp av garnet.
Kristtornblad (hekle 2 til hvert hårbånd):
Med grønn Mini Bomull og heklenål nr. 3: Lag en kjede av 10 lm.
Bladets ene side:
Hekle 1 fm med nedtak i 2. lm fra nålen, forts med 1 fm, 1 hst, 1 st, 2 st i samme m, 1 st, 1 hst, 2 fm.
Hekle 1 lm for å avrunde hjørnet!
Forts å hekle på bladets andre side: 2 fm, 1 hst, 1 st, 2 st i samme m, 1 st, 1 hst, 2 fm.
Hekle 1 kjm i beg av lm-kjeden for å avslutte bladet. Ikke fest tråden – snu ikke arb, men forts å hekle rundt bladet i samme retning
som før!
Avsluttende omg: Hekle 1 kjm, (1 fm, 2 lm, 1 kjm med nedtak i 2. lm fra nålen, 1 fm), *1 kjm i hver av de flg 2 m, (1 fm, 2 lm, 1 kjm
med nedtak i 2. lm fra nålen, 1 fm)*, gjenta *-* ytterl 5 ggr, hekle 1 kjm i siste m.
Klipp av garnet, trekk det gjennom og fest løse tråder.
Sy sm bladet så de ligger utbrettet og overlapper hverandre (se foto). Sy fast bæret midt på oversiden.
Bånd: Med fg 2 og heklenål nr. 3.5: Legg opp en kjede av 42 m. Sett kjeden sm til en ring med 1 kjm og hekle 1 omg med fm.
Klipp av garnet, trekk det gjennom og fest løse tråder.
NISSELUE - MUSEGUTT, HUND
Med fg 2 og heklenål nr. 3.5: Legg opp en lenke av 42 lm, sett sm til en ring med 1 kjm.
1.-2. omg: 1 fm i hver fm, ut omg.
3. omg (hull til ører): Hekle 11 fm, 7 lm, hopp over 7 fm og forts i den 8. m fra nålen, 6 fm, 7 lm, hopp over 7 fm og forts i den 8. m
fra nålen, 11 fm.
4. omg: 1 fm i hver fm/lm, ut omg.
5. omg: 11 fm, *2 fm sm*, gjenta *-* ytterl 9 ggr, 11 fm = 32 m.
6. rad (forkortet rad): Hekle 5 fm, snu.
7. rad (forkortet rad): 1 lm (snumaske), 10 fm, snu.
8. rad (forkortet rad): 1 lm, 10 fm, 1 kjm, snu.
9. rad (forkortet rad): 1 lm, 11 fm, 1 kjm, snu.
10. rad (forkortet rad): 1 lm, 12 fm, 1 kjm, snu.
11. rad (forkortet rad): 1 lm, 13 fm, 1 kjm, snu.
12. rad (forkortet rad): 1 lm, 14 fm, 1 kjm, snu.
13. rad (forkortet rad): Hekle ut raden slik: 17 fm, 1 kjm, 7 fm. Nå hekles videre rundt slik:
14.-16. omg: 1 fm i hver fm, ut omg.
17. omg: *1 fm i hver av de flg 2 m, fell 1 fm*, gjenta *-* ut omg = 24 m.
18. omg: 1 fm i hver fm, ut omg.
19. omg: *1 fm flg m, fell 1 fm*, gjenta *-* ut omg = 16 m.
20.-21. omg: 1 fm i hver fm, ut omg.
22. omg: *2 fm sm*, gjenta *-* ut omg = 8 fm.
23.-24. omg: 1 fm i hver fm, ut omg.
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25. omg: *2 fm sm*, gjenta *-* ut omg = 4 fm.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom og sy sm luen i toppen. Fest løse tråder.

VEST - SAU
Med fg 5 og heklenål nr. 3.5: Hekle en kjede av 44 lm. Sett sm til en ring med 1 kjm.
1.omg: 1 fm i hver lm, ut omg.
Bytt til fg 6.
2. omg: 1 fm i hver fm, ut omg.
Bytt til fg 5.
3.-5. omg: 1 fm i hver fm, ut omg.
Bytt til fg 6.
6. omg: 1 fm i hver fm, ut omg.
Bytt til fg 2.
7.-9. omg: 1 fm i hver m, ut omg.
Bytt til fg 6.
10. omg: 1 fm i hver m, ut omg.
Bytt til fg 5.
11. omg: 1 fm i hver m, ut omg.
12. omg: 1 fm, *2 fm sm, 5 fm*, gjenta *-* ut omg, 1 fm = 38, snu.
Beg å hekle fram og tilbake for å lage splitt bak:
13. rad: Hekle 1 lm (snumaske), 38 fm, snu.
14. rad: 1 lm, 1 fm, *2 fm sm, 4 fm*, gjenta *-* ut raden, 1 fm = 32 m, snu.
15. rad: 1 lm, hekle 32 fm, snu.
16. rad: 1 lm, 1 fm, *2 fm sm, 3*, gjenta *-* ut raden, 1 fm, snu. = 26 m
Bytt til fg 6.
17. rad: 1 lm, hekle 4 fm, lag ermehull ved å hekle 4 lm og forts deretter med fm i 6. fm fra nålen, 7 fm, 4 lm (ermehull), forts i 6. fm,
3 fm = 24 m, snu.
Bytt til fg 5.
18. rad: 1 lm, 24 fm. Ikke klipp av garnet!
Lag en løkke til knepping slik:
Hekle 5 lm, 1 kjm med nedtak i samme m. Klipp av tråden og fest.
Brodér et hjerte med fg 2 og kjedesting/eller hekle med maskesting (hjertet på bildet er heklet med maskesting).
Kantbord nede på vesten: Hekle en rad fm med fg 7 og heklenål nr. 3.5.
Fest løse tråder.
SKJERF – HUND
Med fg 2 og heklenål nr. 3.5: Lag en kjede av 45 lm.
1.rad: Hekle 1 fm med nedtak i 2. m fra nålen, hekle ytterl 43 fm, snu.
Bytt til fg 6.
2. rad: 1 lm (snumaske), 44 fm, snu.
Bytt til fg 5. 3. rad: 1 lm, 44 fm.
Klipp av garnet og fest løse tråder.
HÅR - SAU
Med fg 7 og heklenål nr. 3.5: Lag en magisk ring. 1
. omg: Hekle 6 fm i ringen.
2. omg: Øk 1 m i hver m ut omg = 12 m.
3. omg: *Øk 1 fm i neste m, 1 fm i flg m*, gjenta *-* ut omg = 18 m.
4. omg: *Øk 1 fm i neste m, 1 fm i hver av de flg 2 m*, gjenta *-* ut omg = 24 m.
5. omg: *Øk 1 fm i neste m, 1 fm i hver av de flg 3 m*, gjenta *-* ut omg = 30 m.
6. omg: *Øk 1 fm i neste m, 1 fm i hver av de flg 4 m*, gjenta *-* ut omg = 36 m.
Klipp av garnet og fest løse tråder.
BASKETSKO
Hekle 2 sko til hvert dyr. Se detaljbilder på neste side. (Oppskrift 91034)
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Såle:
Legg opp 10 lm med fg 8 og heklenål nr. 2.5.
1.omg: Beg i 3. lm og hekle 1 hst i hver lm (foto 1), men i siste lm hekles 4 hst (økning til tåen), forts å hekle 1 hst i hver lm på
andre siden av lm-kjeden (foto 2), i siste lm hekles 2 hst (økning til hælen), avslutt med 1 kjm i 2. lm = 20 hst (foto 3).
2. omg: Hekle 2 lm, 1 hst i 1. hst, 2 hst i 2. hst, deretter 1 hst i hver hst fram til tåen, der hekles 2 hst i hver av de 4 midterste hst
(tåen), forts å hekle 1 hst i hver hst på andre siden, i de 2 siste hst hekles 2 hst i hver hst (hæl), avslutt med 1 kjm i 2. lm i beg av
omg = 28 hst.
3. omg: Hekles som 2. omg = 36 hst (foto 4).
4.-5. omg (sålens sidekant, foto 5-6): Hekle 2 lm, deretter 1 hst i hver hst (uten økninger) med nedtak i bakre mb og mb på
baksiden av arb (mb fra forrige omg), avslutt hver omg med 1 kjm i 2. lm i beg på omg.
Klipp av garnet og fest trådene.
Tå:
Beg å hekle tåen i de 2 midterste m på sålens ene kortside (foto 7).
1. rad: Stikk nålen ned i bakre mb og i mb bak i den høyre av de 2 midterste tåmaskene, 1 kast med fg 8, trekk det gjennom og
hekle 1 lm, deretter 1 fm i samme hst og 1 fm i neste hst = 2 fm, snu.
2. rad: Hekle 1 lm, 2 fm i hver fm = 4 fm, snu.
3. rad: Hekle 1 lm, 2 fm i 1. m, 1 fm i hver fm, 2 fm i siste fm = 6 fm, snu.
4. rad: Hekle som 3. omg = 8 fm, snu.
Klipp av tråden. Sy fast tådelens sider på vrangen mot sålens overkant i bakre mb, sy i 3 m på sålekanten på hver side (foto 8).
Fest trådene.
Skoskaft:
1.rad: Stikk nålen ned i bakre mb og i mb bak i sålens sidekant i den 1. hst etter tåens høyre side (foto 9), 1 kast med fg 9, trekk
det gjennom m og hekle 1 lm, deretter 1 fm i samme hst, hekle deretter 1 fm i hver hst fram til den andre sidens tådel, snu.
2.-3. rad: Hekle 1 lm, 1 fm i hver fm, med nedtak gjennom begge mb, snu.
4.-7. rad (avsluttende forkant): Hekle 1 lm, 2 fm sm i beg og slutten av hver rad (= 2 m mindre på hver rad), og 1 fm i hver fm
imellom, med nedtak gjennom begge mb, snu.
8.-10. rad: Hekle 1 lm, 1 fm i hver fm, snu.
Klipp av og fest garnet.
Sy fast de rette kantene på skoskaftet (de 3 første radene) mot tådelen på vrangen (foto 11). Fest trådene.
Kant: Med fg 8 hekles 1 rad fm rundt skoens åpning og overkant, hekle 2 fm i ”hjørnene” (foto 12).
MONTERING
Fot: Fyll foten med vatt og sy fast fotens overdel mot vristen og på sidene (se skisse). Fest bena på kroppen, ganske langt fremme,
så de kan henge og dingle. Ta skoene på føttene. Klipp 2 skolisser, ca. 20 cm lange, og tre dem i skoene med en nål. Knytt en
rosett. Hode: Brodér øyne, nese og munn (se foto neste side). Sy fast hodet på kroppen. Fest ørene på hodet. Hale: Sy fast halen
midt bak på kroppen. Musejente, kattejente: Sy fast pynten med blad og bær på hårbåndet (se foto) og fest løse tråder. Fest
hårbåndet på hodet. Ta på kjolen. Musegutt, hundegutt: Sett luen på hodet. Knytt skjerfet rundt hundens hals. Sau: Sy fast håret
som vist på bildet. Ta på vesten.
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Tips & Råd
For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Strikke-/heklefasthet: Strikk eller hekle alltid en prøvelapp som anbefalt. Stemmer det ikke med strikke-/heklefastheten som er
angitt, prøv med tynnere eller tykkere pinner eller heklenål. Stemmer ikke strikke/-heklefastheten, kan resultatet få feil mål og
fasong.
Markér størrelsen du strikker eller hekler så er det lettere å følge teksten i oppskriften.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker eller hekler.
Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter varierer avhengig av plaggenes type og fasong. For å finne riktig størrelse
anbefaler vi at du først måler direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv størrelsen på plagget avhengig av hvor mye
bevegelsesvidde du vil at plagget skal ha. Plaggskisser viser plaggets mål.
Strikk med flere farger: Strikker du mer enn 3-4 masker med samme farge, så pass på at tråden som løper løs på baksiden tvinnes
rundt tråden du strikker med så du ikke får for lange løse tråder på baksiden. Må trådene tvinnes på flere omganger etter
hverandre, så pass på at de ikke tvinnes på samme sted.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet.
For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en
annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med
garn i samme garngruppe).

Forkortelser
STRIKKING
arb = arbeid/arbeidet, bakstk = bakstykke, beg = begynn/begynnelsen, bf/bfg = bunnfarge, bmb = bakre maskebue, dotf = dobbel
overtrekksfelling, fg = farge, flm = flytt markør, flg = følgende, fmb = fremre maskebue, forkl = forklaring/forklaringer, forstk =
forstykke, ggr = ganger, glattstr = glattstrikk, iflg = ifølge, kantm = kantmaske, LM = løft markør, m = maske/masker, mb =
maskebue, mf/mfg = mønsterfarge, omg = omgang, otf = overtrekksfelling, p = pinne/pinner, plm/pm = plasser markør, r = rett
maske/rette masker, rillestr = rillestrikk, rest = resten/resterende, RS = rettsiden, sm = sammen, vr = vang maske/vrange masker,
VS = vrangsiden, ytterl = ytterligere, økn = økning
HEKLING
dst = dobbelstav, fm = fastmaske/fastmasker, hst = halvstav, kjm = kjedemaske, lm = luftmaske, lmb = luftmaskebue, st = stav,
stgr = stavgruppe, 3-dst = tredobbel stav, 5-lmb = luftmaskebue med 5 lm
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