
Rettelse 1408

Nr 10 og 11

Sparkebukse

Strikk buksen høyere bak slik: 
Strikk til det gjenstår (12) 13 (15) 
17 m  over bakstykkets m, vend, 
1 kast, strikk 48 m, *vend, 1 kast, 
strikk til 6 m før forrige vending*, 
gjenta fra *-* til der er vendt i alt 4 
ggr i hver side. 

Nr 11

Nr 18 G 

Heklet bitering med
bamsehode                    G

Mål:
Høyde: ca 16 cm 
Bredde: ca 11 cm 

Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull, 
50 gram = ca 180 meter)

Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI 
DUETT, ALPAKKA SILKE
N B ! Ve l g e r d u e t a n n e t 
garnalternativ, sjekk løpelengde 

Garnmengde:
Natur 1012: 50 gram
Aquamint 6803: 50 gram 
Lys korall 4007: 50 gram
Sitrongul 2010: 50 gram
Jadegrønn 8050: 50 gram
Rosa 4505: 50 gram
En rest svart til øyne og munn

Tilbehør:
Fyllvatt og ev en bjelle til å ha inni 
hode

Veiledende heklenål: 
Heklenål 3 mm 

Heklefasthet:
26 fm med heklenål nr 3 = 10 cm 
Bamsehode:

Legg opp 5 lm med natur, heklenål 
nr 3, og ta sm til en ring med 1 
kjm. 
1. omg: Hekle 8 fm i ringen.
2. omg: Hekle 2 fm i hver fm omg 
rundt = 16 fm. 
3. omg: Hekle *2 fm i første fm, 1 
fm i neste fm*, gjenta fra *-* omg 
rundt = 24 fm.
4. - 5. omg: Fortsett å hekle på 
samme måte, men med 1 fm mer 
mellom økningene til i alt 40 fm. 
6. - 13. omg: Hekle 1 fm i hver fm. 
14. omg: Hekle *3 fm, 2 fm sm*, 
gjenta fra *-* omg rundt = 32 fm.
15. - 17. omg: Fortsett å hekle på 
samme måte, men med 1 fm 
mindre mellom fellingene til det 
gjenstår 16 fm. 
Fyll vatt og ev 1 bjelle inn i hode. 
Hekle 2 fm sm omg rundt.  
Klipp av tråden, tråkle den rundt 
omg og trekk sm.
Øre:
Legg opp 4 lm med aquamint, og 
ta sm til en ring med 1 kjm. 
1. omg: Hekle 6 fm i ringen.
2. omg: Hekle 2 fm i hver fm omg 
rundt = 12 fm.
3. omg: Hekle *2 fm i første fm, 1 
fm i hver av de neste 2 fm*, gjenta 
fra *-* omg rundt = 16 fm.
4. - 6. omg: Hekle 1 fm i hver fm. 
Klipp av tråden. 
Hekle et øre til på samme måte.

Snute:
Legg opp 4 lm med aquamint, og 
ta sm til en ring med 1 kjm. 
1. omg: Hekle 6 fm i ringen.
2. omg: Hekle 2 fm i hver fm omg 
rundt = 12 fm.
3. - 4. omg: Hekle 1 fm i hver fm. 
Klipp av tråden. 

Stripemønster:
1 omg rosa, 1 omg aquamint, 1 
omg lys korall, 1 omg jadegrønn, 1 
omg natur, 2 omg aquamint, 1 
omg sitrongul, 1 omg lys korall, 2 
omg natur, 1 omg jadegrønn, 1 
omg sitrongul, 1 omg rosa. 

Bitering:
Legg løst opp 50 lm med rosa, og 
ta sm til en ring med 1 kjm. 
Hekle videre stripemønster.
1. omg: Hekle 1 fm i hver lm omg 
rundt.
2. omg: Hekle *2 fm i første fm, 1 
fm i hver av de 4 neste fm*, gjenta 
fra *-* omg rundt = 60 fm.
3. omg: Hekle *2 fm i første fm, 1 
fm i hver av de 5 neste fm*, gjenta 
fra *-* omg rundt = 70 fm.

4. omg: Hekle *2 fm i første fm, 1 
fm i hver av de 6 neste fm*, gjenta 
fra *-* omg rundt = 80 fm. 
5. - 11. omg: Hekle 1 fm i hver fm 
= 80 fm. 
12. omg: Hekle slik: *1 fm i hver 
av de 6 første fm, 2 fm sm*, gjenta 
fra *-* omg rundt = 70 fm.
13. omg: Hekle slik: *1 fm i hver 
av de 5 første fm, 2 fm sm*, gjenta 
fra *-* omg rundt = 60 fm.
14. omg: Hekle *1 fm i hver av de 
4 første fm, 2 fm sm*, gjenta fra *-* 
omg rundt = 50 fm. 
Klipp av tråden.

Montering:
Sy sm biteringen, første og siste 
omg kant i kant, samtidig som det 
fylles vatt inni etter hvert som det 
sys. 
Fyll vatt i ørene og snuten, og sy 
dem fast på hode.
Broder på munn og øyne, se foto.
Sy bamsehode fast på biteringen.

Nr 7

Teppe

Hullmønster:
(Delelig med 4+3)

Legg opp 219 m på rundp nr 3½.


