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91252  ENGEL & NISSE MED DINGLENDE BEN
GARNKVALITET  Molly (100 % Akryl. Nøste ca. 50 g = 50 m)
 Tindra (100 % Akryl. Nøste ca. 50 g = 90 m)
 Glittra (60% Cupro, 40% Metallfiber. Nøste ca. 20 g = 150 m)
 Mini Bomull (100 % Bomull. Nøste ca. 10 g = 34 m)
GARNALTERNATIV  Mini Bomull: Nova
MÅL (A,B)  Høyde kropp: Ca. 18 cm Lengde ben: Ca. 15 cm
MÅL (C)  Ca. 5½ x 5½ x 4 cm
GARNMENGDE (A)  Fg 1: Ca. 100 g (fg 35002)
 Fg 3: Ca. 30 g (fg 35023)
 Fg 4: Ca. 20 g (fg 61201)
 Fg 5: Ca. 10 g (fg 18101)
 Fg 6: Ca. 15 g Hvit Mini Bomull
 Ca. 10 g Gul Mini Bomull til hår
 Restegarn av Rød Mini Bomull til halsbånd
 Restegarn av Svart Mini Bomull til øyne
GARNMENGDE (B)  Fg 1: Ca. 30 g (fg 35021)
 Fg 2: Ca. 50 g (fg 35005)
 Fg 3: Ca. 30 g (fg 35023)
 Fg 4: Ca. 20 g (fg 61201)
 Fg 5: Ca. 15 g Hvit Mini Bomull
 Fg 6: Ca. 15 g Rød Mini Bomull
GARNMENGDE (C)  Fg 1: Ca. 30 g (fg 35002)
 Fg 2: Ca. 5 g (fg 18101)
 Restegarn av rød Molly til gavebånd (fg 35005)
HEKLENÅL  Nr. 4.5 og 2.5
TILBEHØR  Fyllvatt, plastgranulat (for tyngde i føtter og rumpe) finnes på f.eks. www.pandurohobby.no, stoffbit eller plastpose til 
 å legge granulatet i, litt svart og hvit sytråd til øyne, ev. strikkemarkører.
DESIGN & TEKST  Linda Brodin/Järbo Garn AB E-POST patterns@jarbo.se
OVERSETTELSE  Karen Marie Vinje

FORKORTELSER  arb=arb, beg=begynn, fm=fastmaske, forts=fortsett, hst=halvstav, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, m=maske, mb=maskebue, 
 omg=omgang, sm=sammen 

FORKLARINGER  Luftmaske (lm): Lag en løkke av garnet og stikk heklenålen inn i løkken, 1 kast, trekk den gjennom løkken på nålen.
 Kjedemaske (kjm): Stikk nålen ned i en m  på forrige rad/omg, 1 kast, trekk det gjennom denne m og m på heklenålen. 
 Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i en m fra forrige rad/omg, 1 kast, trekk det gjennom m (= 2 m på nålen), 1 kast, trekk 
 det gjennom de 2 m. 2 fm sm (felling): Hekle sm 2 fm ved å stikke nålen ned i første m, 1 kast (= 2 m på nålen), stikk 
 nålen ned i neste m, 1 kast (= 3 m på nålen), 1 kast, trekk det gjennom alle 3 m på nålen (= 1 m).  
 2 fm i samme fm (økning): Hekle 1 fm, stikk nålen ned i samme fm og hekle 1 fm til. Halvstav (hst): 1 kast, stikk 
 nålen ned i en m fra forrige rad/omg, 1 kast, trekk det gjennom m (= 3 m på nålen), 1 kast, trekk det gjennom de 3 m.
 Magisk ring: Se bildeforklaring på siste side. 

ENGEL & NISSE 
KROPP (A,B)  Beg med bunnplaten/rumpen: 
 Hekle en magisk ring med fg 1 og hekle 6 fm med heklenål nr. 4.5, sett sm til en ring  med 1 kjm i 1. fm. 
 1. omg: Hekle 1 lm, 2 fm i hver fm, 1 kjm i 1. fm = 12 fm. 
 2. omg: Hekle 1 lm, *2 fm i samme fm, 1 fm*, gjenta *-* ut omg, 1 kjm i 1. fm = 18 fm. 
 3. omg: Hekle 1 lm, *2 fm i samme fm, 1 fm*, gjenta *-* ut omg, 1 kjm i 1. fm = 27 fm. 
 4. omg: Hekle 1 lm, *2 fm i samme fm, 2 fm*, gjenta *-* ut omg, 1 kjm i 1. fm = 36 fm. 
 5. omg: Hekle 1 lm, *2 fm i samme fm, 3 fm*, gjenta *-* ut omg, 1 kjm i 1. fm = 45 fm. 
 6. omg: Hekle 1 lm, 1 fm i hver fm med nedtak i bakre mb + buen bak (i mb på forrige omg), dette gjør at arb danner  
 en vinkel  i kanten. Hekle herfra rundt og rundt uten å avslutte omg med 1 kjm. Sett gjerne en markør i beg av omg. 
 7.-8. omg: Hekle 1 fm i hver fm med fg 4. 
 Nisse (B): Bytt til fg 2. 
 9. omg: Hekle fm i fm. Kontroller at det fortsatt er 45 m. 
 Tips! Hekle inn de løse trådene i arb eller fest dem underveis. 
 10.-13. omg: Hekle 1 fm i hver fm ut omg. 
 14. omg: Hekle *2 fm sm, 3 fm*, gjenta *-* ut omg = 36 fm. 
 15.-16. omg: Hekle 1 fm i hver fm ut omg. 
 17. omg: Hekle *2 fm sm, 3 fm*, gjenta *-* ut omg, 1 fm = 29 fm. 
 18.-19. omg: Hekle 1 fm i hver fm ut omg. 
 20. omg: Hekle *2 fm sm, 3 fm*, gjenta *-* ut omg, 2 fm sm, 2 fm = 23 fm. 
 For at rumpen skal få litt tyngde: Legg litt granulat i en stoffbit eller pose og legg den i bunnen på kroppen. Fordel  
 tyngden over hele bunnflaten, knytt sammen stoffet/posen. Fyll kroppen med vatt helt opp til heklenålen. 
 21.-22. omg: Hekle 1 fm i hver fm ut omg. 
 23. omg: Hekle *2 fm sm, 2 fm*, gjenta *-* ut omg, 1 fm = 17 fm. 
 24. omg: Hekle *2 fm sm, 1 fm*, gjenta *-* ut omg, 2 fm sm = 11 fm. 
 Bytt til fg 3 og forts med hodet. 
 25. omg: Hekle 1 fm i hver fm ut omg. 
 26. omg: Øk ved å hekle *2 fm i samme fm, 1 fm*, gjenta *-* ut omg, 1 fm = 16 fm. 
 27. omg: Hekle 2 fm, *2 fm i samme fm, 3 fm*, gjenta *-* ut omg, 2 fm i samme fm, 1 fm = 20 fm. 
 28.-30. omg: Hekle 1 fm i hver fm ut omg. 
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 31. omg: Fell ved å hekle *2 fm sm, 3 fm*, gjenta *-* ut omg = 16 fm. 
 Fyll mer med vatt. 
 32. omg: Hekle *2 fm sm, 1 fm*, gjenta *-* ut omg, 1 fm = 11 fm. 
 33. omg: Hekle *2 fm sm*, gjenta *-* ut omg = 6 fm. 
 Klipp av garnet, fyll ev. mer og sy sm hodet. 

BEN (A,B)  Beg under foten: 
 Hekle 7 lm med fg 3 og heklenål nr. 4.5. 
 1. rad: Beg i 2. lm og hekle 6 fm, i siste lm hekles 4 fm (midt foran), hekle nå på andre siden av lm-raden, 1 fm i hver 
 m og 2 fm i siste m, 1 kjm i 1. fm = 15 fm som danner en oval (se foto 1-3, detaljfoto for basketsko). 
 2. omg: Hekle 1 lm, beg i samme fm som kjm, hekle 1 fm i hver fm, men i de 4 fm til tåen hekles 2 fm i hver fm, forts 
 rundt med 1 fm i hver fm og avslutt med 2 fm i den siste fm (midt bak), 1 kjm i 1. fm = 21 fm. 
 3. omg: Hekle 1 lm, beg i 1. fm og hekle 1 fm i hver fm, avslutt med 1 kjm i 1. fm = 21 fm. 
 4. omg: Hekle 1 lm, beg i samme fm som kjm, hekle 6 fm, 2 fm sm, 2 fm (midt foran), 2 fm sm, fm i fm ut omg = 19 fm.
 Hekle herfra rundt og rundt uten å avslutte omg med 1 kjm. 
 5. omg: Hekle 1 fm i hver fm, men midt foran hekles 2 fm sm (de 2 m mellom fellingene på forrige omg) = 18 fm. 
 6. omg: Hekle 1 fm i hver fm, men fell ved å hekle 2 fm sm 4 ggr på de midterste 8 fm midt foran = 14 fm. 
 7. omg: Hekle 1 fm i hver fm, men fell ved å hekle 2 fm sm 3 ggr på de midterste 6 fm midt foran = 11 fm. 
 Legg litt granulat i en liten stoffbit eller pose og knytt sammen. Legg stoffbiten/posen inn i foten så den får litt tyngde.
 Bytt til fg 1 midt bak på foten. 
 8. omg: Hekle 1 fm i hver fm, men fell ved å hekle 2 fm sm 1 gang midt foran = 10 fm. 
 9. omg: Hekle 1 fm i hver fm. 
 10. omg: Hekle 1 fm i hver fm, men fell ved å hekle 2 fm sm 1 gang midt foran = 9 fm. 
 Forts å hekle fm i fm rundt og rundt til benet måler ca. 15 cm, målt fra hælen. 
 Klipp av garnet, men la tråden være så lang at du kan sy fast benet med den. Hekle et ben til på samme måten. 

ARMER (A,B)  Beg med hånden: 
 Lag en magisk ring med fg 3 ring og heklenål nr. 4.5 og hekle 4 fm. 
 1. omg: Hekle 2 fm i hver fm = 8 fm. 
 2. omg: Hekle *2 fm sm, 1 fm*, gjenta ytterl 1 gang, 2 fm = 6 fm. 
 Engel (A): Bytt til fg 1. 
 Nisse (B): Bytt til fg 2. 
 Hekle 1 fm i hver fm rundt og rundt til armen måler ca. 9 cm. 
 Klipp av garnet, men la tråden være så lang at du kan sy fast armen med den. Hekle en arm til på samme måten. 

NESE (A,B)  Lag en magisk ring med fg 3 og heklenål nr. 4.5, avslutt med 1 kjm. 
 Klipp av garnet og dra det gjennom så det blir en liten ball. La tråden være lang nok til at du kan sy fast nesen med den.

VINGER (A)  Hekle 10 lm med fg 1 med heklenål nr. 4.5. 
 1. rad: Legg til en tråd med fg 4, beg i 2. lm og hekle 1 fm i hver fm = 9 fm, snu. 
 2. rad: Hekle 1 lm, 2 fm sm, 1 fm i hver fm, men 2 fm i siste fm = 9 fm, snu. 
 3. rad: Hekle 1 lm, beg i 1. fm, 1 fm i hver fm, 2 fm sm i siste fm = 8 fm, snu. 
 4., 6., 8., 10. rad: Som 2. rad. 
 5. rad: Som 3. rad = 7 fm, snu. 
 7. rad: Som 3. rad = 6 fm, snu. 
 9. rad: Som 3. rad = 5 fm, snu. 
 Klipp av garnet og fest trådene, men la ene tråden være så lang at du kan sy fast vingen med den. Hekle en vinge til på 
 samme måten. 

HALSBÅND (A)  Hekle 4 lm med rød Mini Bomull og heklenål nr. 2.5. 
 Hekle alle m i 4. lm fra nålen: 
 3 dst, 3 st, 1 lm 
 1 dst (spissen på hjertet) 
 1 lm, 3 st, 3 dst, 
 3 lm, 1 kjm. 
 Halskjede: Forts å hekle lm, ca. 20 cm. Klipp av garnet og fest dem i hjertet. 

GLORIE (A)  Hekle ca. 24 lm med heklenål 4.5 og en tråd av fg 1 + en tråd av fg 4, sett sm til en ring med 1 kjm. Klipp av garnet og 
 fest trådene. 

NISSELUE (B)  Hekle 22 lm med fg 2 med heklenål nr. 4.5, sett sm til en ring med 1 fm i 1. lm. 
 1. omg: Forts å hekle 1 fm i hver lm ut omg = 22 fm. Sett gjerne en markør i beg av omg. 
 2.-3. omg: Hekle 1 fm i hver fm rundt og rundt uten avslutning på omg. 
 4. omg: Hekle *2 fm sm, 3 fm*, gjenta *-*, 2 fm sm = 17 fm. 
 5. omg: Hekle 1 fm i hver fm. 
 6. omg: Hekle *2 fm sm, 2 fm*, gjenta *-*, 1 fm = 13 fm. 
 7. omg: Hekle 1 fm i hver fm. 
 8. omg: Hekle *2 fm sm, 2 fm*, gjenta *-*, 1 fm = 10 fm. 
 Nå hekles fasongen på luen fram og tilbake. De forkortede omg gjør at luen bøyer seg. 
 9. omg (forkortet omg): Hekle 5 fm, snu. 
 10. omg: Beg i 2. fm, hekle 4 fm, snu. 
 11. omg: Beg i 2. fm, hekle 3 fm, forts videre i neste fm på 8. omg og hekle 1 fm i hver fm ut omg = 9 fm. 
 12. omg (forkortet omg): Forts i beg på omg og hekle 3 fm, snu. 
 13. omg: Beg i 2. fm, hekle 2 fm, snu. 



 14. omg: Beg i 2. fm, hekle 1 fm og forts deretter i neste fm på 11. omg, hekle 1 fm i hver fm ut omg = 7 fm. 
 Forts å hekle rundt og rundt til luen måler ca. 17 cm. 
 Bytt  til fg 4 og hekle 2 fm i hver fm. 
 Klipp av garnet og fest. 
 Luens kant: 
 Hekle 1 omg med fg 4, 2 fm i hver lm i oppleggskanten. 
 Klipp av garnet og fest trådene. Tips!  Sy et sting mellom toppen på luen og hodedelen. Vil du sy fast luen på nissens 
 hode, så sparer du en tråd til det. 

SKJEGG (B)  Hekle 8 lm med fg 4 og heklenål nr. 4.5. 
 1. rad: Beg i 2. lm og hekle 7 fm, snu. 
 2. rad: Hekle 1 lm, 1 fm i hver fm = 7 fm, snu. 
 3. rad: Beg i 2. fm og hekle 1 fm i hver fm = 6 fm, snu. 
 4. rad: Beg i 2. fm og hekle 1 fm i hver fm = 5 fm, snu. 
 5. rad: Beg i 1. fm og hekle 1 fm i hver fm = 5 fm, snu. 
 Gjenta 5. rad til skjegget måler ca. 6 cm. 
 Neste rad: Beg i 2. fm og hekle 1 fm i hver fm = 4 fm, snu. 
 Neste rad: Beg i 2. fm og hekle 1 fm i hver fm = 3 fm, snu. 
 Neste rad: Beg i 2. fm og hekle 1 fm i hver fm = 2 fm, snu. 
 Neste rad: Beg i 2. fm og hekle 1 fm i hver fm = 1 fm, snu. 
 Neste rad: Hekle 1 fm. 
 Klipp av garnet og fest. La det være igjen en tråd til monteringen. 

BASKETSKO (A,B)  Se detaljbilder lengre bak i oppskriften. 
(Bygger på oppskrift 91034)  Såle:
 Legg opp 10 lm med fg 5 og heklenål nr. 2.5. 
 1. omg: Beg i 3. lm og hekle 1 hst i hver lm (bild 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 hæl), 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 på 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 
 samt mb på baksiden av arb (mb fra forrige omg), avslutt hver omg med 1 kjm i 2. lm i beg av 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 samt mb bak i den høyre av de 2 midterste tåmaskene, hent opp en løkke med fg 5 
 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. rad = 8 fm, snu. 
 Klipp av tråden. Sy fast tådelens sider på vrangen mot sålens overkant i bakre mb, bruk 3 m av sålekanten på hver side (foto 8).
 Fest trådene. 
 Skoskaft:
 1. rad: Gjør et nedtak i bakre mb samt i mb bak i sålens sidekant i den 1. hst etter tåens høyre side (foto 9), hent opp 
 en løkke med fg 6 og hekle 1 lm, deretter 1 fm i samme hst, hekle deretter 1 fm i hver hst fram til 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 på hver rad (= 2 m mindre på hver rad), og 1 fm 
 i hver fm imellom, med nedtak i begge mb, snu. 
 8.-10. rad: Hekle 1 lm, 1 fm i hver fm, snu. 
 Lav sko (A): Klipp av og fest garnet.   
 Høy sko (B): Forts slik: 
 11. rad: Hekle 1 lm, 2 fm i samme m i første og siste fm (= 2 m mer). 
 12. rad: Hekle 1 lm, 1 fm i hver fm, snu. 
 13. og 15. rad: Som 11. rad. 
 14. og 16. rad: Som 12. rad. 
 Klipp av og fest garnet. 
 Lav og høy sko (A,B): Sy fast de rette kantene på skoskaftet (de 3 første radene) mot tåbiten på vrangen (foto 11). 
 Fest trådene. 
 Kant: Med fg 5 hekles 2 omg fm rundt skoens åpning og overkant, hekle 2 fm i ”hjørnene” (foto 12). 
 
 Kort pløse (A): 
 Hekle 7 lm med fg 6 med heklenål nr. 2.5. Tips! La det henge en lang starttråd som pløsen kan festes med. 
 1. rad: Hekle 1 lm, 6 fm, snu. 
 2.-5. rad: Hekle 1 lm, 6 fm, snu. 
 6. rad: Hekle 1 lm, 1 fm, 2 fm i samme fm, 2 fm, 2 fm i samme fm, 1 fm = 8 fm, snu. 
 7. rad: Hekle 1 lm, 2 fm, 1 hst, 2 st, 1 hst, 2 fm. 
 Klipp av og fest garnet. 
 Hekle 2 rader fm med fg 5 langs overkanten og sidene  på pløsen. Sy fast pløsen nede innenfor tådelen på støvelen.
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 Lang pløse (B): 
 Hekle 7 lm med fg 6 med heklenål nr. 2.5. Tips! La det henge en lang starttråd som pløsen kan festes med. 
 1. rad: Hekle 1 lm, 6 fm, snu. 
 2.-10. rad: Hekle 1 lm, 6 fm, snu. 
 11. rad: Hekle 1 lm, 1 fm, 2 fm i samme fm, 2 fm, 2 fm i samme fm, 1 fm = 8 fm, snu. 
 12. rad: Hekle 1 lm, 2 fm, 1 hst, 2 st, 1 hst, 2 fm. 
 Klipp av og fest garnet. 
 Hekle 2 rader fm med fg 5 langs overkanten og sidene på pløsen. Sy fast pløsen nede innenfor tådelen på støvelen. 
  
MONTERING (A)  Sy fast armer, ben og nese. Sy fast vingene midt på ryggen, se skisse. Øyne: Brodér øyne med svart Mini Bomull, sy ett 
 eller to sting med hvit sytråd for litt glimt i øyet. Sy øyevipper med svart sytråd. 
 Hår: Klipp ca. 20-30 tråder som er 30 cm lange. Legg dem tvers over engelens hode, fra side til side, se skisse. Fest en 
 tråd i nakken nedenfor håret og legg den som skill over håret for å holde det på plass, fest den i pannen. Sy deretter 
 små sting tilbake samtidig som du fester hvert hårstrå til hodet. Form håret og klipp det til i ønsket lengde.
 Ta skoene på føttene. Klipp 2 skolisser, ca. 20 cm lange. Træ dem i støvlene med en nål og knytt en sløyfe. 
 Heng halsbåndet rundt halsen og legg glorien over håret. 

MONTERING (B)  Sy fast armer, ben, nese og skjegg. Øyne: Brodér øyne med svart Mini Bomull, sy ett eller to sting med hvit sytråd for 
 litt glimt i øyet. Fest luen på hodet, sy den eventuelt fast med et sting midt bak på hodet. Ta skoene på føttene. Klipp 
 2 skolisser, ca. 20 cm lange. Træ dem i skoene med en nål og knytt en sløyfe. 

JULEGAVE (C)  Bunn:
 Legg opp 8 lm med heklenål nr. 4.5 og 1 tråd Molly + 1 tråd Nora. 
 1. rad: Beg i 2. lm og hekle 7 fm, snu. 
 2.-8. rad: Hekle 1 lm, 7 fm, snu. 
 Sider:
 9. rad: Hekle 1 lm, beg i 1. fm og hekle 7 fm, fors rundt hjørnet og hekle 7 fm i hver side av kvadratet, avslutt raden 
 med 1 kjm i 1. fm = 28 fm. 
 10.-13. rad: Hekle 1 lm, fm i fm ut omg, avslutt med 1 kjm. 
 Lokk:
 14. rad: Hekle 1 lm, 7 fm, snu. 
 15.-20. rad: Hekle 1 lm, 7 fm, snu. 
 Klipp av garnet. 

MONTERING (C)  For å få bedre fasong og fasthet på pakken: sy sømmer fra utsiden som trekker sammen kantene. Da blir de rettere og 
 tydeligere, se skisse. 
 Sy fast lokket på samme måte på to sider. Fyll med vatt og sy sm siste siden. Knytt et rødt bånd rundt pakken. 

1.

2.

Skisse hårmontering engel (A) Skisse vingemontering engel (A) Skisse forming av julegave (C) 



1. Såle, 1. omg: Beg i 3. lm og hekle 1 
hst i hver lm.

2. Såle, 1. omg: Hekle 4 hst i siste lm, 
forts å hekle på andre siden av lm-
kjeden, 1 hst i hver hst.  

3. Såle, 1. omg: Avslutt første omg med 1 
kjm i 2. lm i beg på omg.  

4. Såle: 3 omg er heklet ferdig. 5. Såle, 4. omg: Hekle 1 hst i hver hst, 
med nedtak i bakre mb samt mb bak. 

6. Såle, 5. omg: Ferdig såle med sidekant 

7. Tå: 1.-4. rad. 8. Tå: Sy fast tådelens sider mot sålens 
overkant. 

9. Skoskaft, 1. rad: Hekle 1 fm i hver hst/
fm. 

10. Skoskaft: Ferdig skaft. 12. Kant: Hekle en kant med fm 
rundt åpningen og overkanten. 

11. Skoskaft: Sy fast den rette delen på 
skoskaftet mot tådelen.  

Detaljbilder basketsko



1. Form garnet til en ring ved å krysse den 
lange tråden over den korte. Den korte 
garnenden ligger i hånden.

2. Stikk heklenålen inn i ringen...

4. 1 kast på nålen... 6. Stikk nålen inn i ringen (under begge 
trådene)...

9. ... = 1 fm.

13. Avslutt med 1 kjm i 
1. fm. Dra ev. litt til i 
den korte tråden.

Magisk ring - trinn for trinn

5. ...og trekk det gjennom m (=1 lm).

8. 1 kast, trekk det gjennom begge m...

12. Arb strammer seg, 
uten hull i midten.

3. ...og trekk garnet gjennom til en m.

7. ...trekk garnet gjennom (= 2 m på nålen)...

11. Hold i arb og dra i den korte tråden så 
ringen blir mindre.

10. Forts å hekle ønsket antall fm rundt ringen.
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