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92269  GÄVLE-BUKKEN
GARNKVALITET  LéttLopi (100 % ull. Nøste ca. 50 g = ca. 100 m)
HEKLEFASTHET  Ca. 25 m x 26 rader med heklenål 3.5 mm = 10 x 10 cm (Bruk det røde 
 garnet når du hekler prøvelapp siden det blir nok garn til selve bukken.)
GARNALTERNATIV  Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
LENGDE  Ca. 21 cm
BREDDE  Ca. 9 cm
HØYDE (uten horn)  Ca. 25 cm
GARNFORBRUK  Fg 1: Ca. 150 g (fg 11418, havre)
 Fg 2: Ca. 25 g (fg 19434, rød)
HEKLENÅL  3,5 mm
TILBEHØR  Fyll: Ull, ca. 170 g (art.nr. 76051)
DESIGN & TEKST  Edith Kristine Nielsen E-POST patterns@jarbo.se
OVERSETTELSE Karen Marie Vinje

FORKORTELSER  arb=arbeid(et), fg=farge, fm = fastmaske, ggr=ganger, kjm = kjedemaske, lm = luftmaske, omg = omgang, sm = sammen, 
økn=økning 

FORKLARINGER  Øk 1 m: Hekle 2 m i samme m.
 * Gävle-bukken hekles stramt og med tynnere heklenål enn normalt for garnets tykkelse.
 * Materialer til denne kit inneholder garn og fyll som passer til arbeidet når det hekles med samme fasthet som 

beskrevet i oppskriften. 
 * Hvis det hekles løsere, må du beregne ekstra garn og fyll. Derfor er det viktig å overholde heklefastheten og 

kontrollere den jevnlig underveis i hele arbeidet. 5 fastmasker = 2 cm i bredden.
 * Alle delene sys på med VRANGEN ut for at det skal ligne den originale Gävle-bukken mest mulig. HUSK derfor å 

la fargebyttet være synlig på retten så det blir usynlig når Gävle-bukken blir montert med vrangen ut.

KROPP  Fg 1: Legg opp 65 lm og sett dem sm til en ring med 1 kjm. 
 Hekle 65 fm rundt på hver omg til arb måler 7,5 cm. Bytt til fg 2 og hekle 2,5 cm.
 Bytt til fg 1 og hekle rundt til kroppen måler totalt 17 cm
 Avslutt med 1 kjm og selve kroppen er ferdig.
 Forreste del av kroppen hekles som en sirkel og sys på oppleggskanten på kroppen.
 Fg 1: Start med 2 lm. Hekle 7 fm i 1. lm.
 Gjenta alltid fra * til * omg rundt.
 1. omg: *2 fm i hver m* = 14 m
 2. omg: *1 fm, 1 økn* = 21 m
 3. omg: *2 fm, 1 økn* = 28 m
 4. omg: *3 fm, 1 økn* = 35 m
 5. omg: *4 fm, 1 økn* = 42 m
 6. omg: *5 fm, 1 økn* = 49 m
 7. omg: *6 fm, 1 økn* = 56 m
 8. omg: *7 fm, 1 økn* = 63 m
 Avslutt med 1 kjm og forreste del er klar.
 Diameteren på denne delen er 7,5 cm når heklefastheten stemmer.
 Hekle bakerste del på samme måte.

BEN  Bunnen på benet hekles rundt. Deretter fortsettes med selve benet.
 Fg 1: Start med 2 lm. Hekle 7 fm i 1. lm.
 Gjenta alltid fra * til * omg rundt.
 1. omg: *2 fm i hver m* = 14 m
 2. omg: *1 fm, 1 økn* = 21 m
 3. omg: *2 fm, 1 økn* = 28 m
 4. omg: *3 fm, 1 økn* = 35 m
 5. omg: *4 fm, 1 økn* = 42 m
 Neste omg hekles bare i FORRESTE maskebue, og samtidig hekles 2 m sm 4 ggr jevnt fordelt på omg = 38 m. Sett markering 

og mål benets høyde herfra.
 Hekle 3 cm rett opp, bytt til fg 2 og hekle 3 omg.
 Bytt til fg 1 og hekle rett opp til arb måler 8 cm fra markeringen.
 Resten av benet hekles frem og tilbake slik: hekle 27 fm, snu med 1 lm. Hopp over 1 m, 14 fm, snu med 1 lm, hopp over 

1 m, 12 fm, snu med 1 lm, hopp over 1 m, 10 fm. Fell av.
 Hekle de andre tre bena på samme måte.
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TIPS & RÅD  • For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
 • Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder 

den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.



HODE  Forreste del av hodet hekles rundt. Deretter fortsettes med selve hodet.
 Fg 1: Start med 2 lm. Hekle 7 fm i 1. lm.
 Gjenta alltid fra * til * omg rundt.
 1. omg: *2 fm i hver m* = 14 m
 2. omg: *1 fm, 1 økn* = 21 m
 3. omg: *2 fm, 1 økn* = 28 m
 4. omg: hekles bare i FORRESTE maskebue. *1 fm i hver m* = 28 m
 5. omg: *13 fm, 1 økn* = 30 m
 6. omg: *1 fm i hver m*
 Bytt til fg 2
 7. omg: *1 fm i hver m*
 8. omg: *9 fm, 1 økn* = 33 m
 9. omg: *1 fm i hver m*
 Resten av hodet hekles med fg 1.
 10. + 11. omg: *1 fm i hver m*
 12. omg: *10 fm, 1 økn* = 36 m
 13. + 14 omg: *1 fm i hver m*
 15. omg: *11 fm, 1 økn* = 39 m
 16. + 17. omg: *1 fm i hver m*
 18. omg: *12 fm, 1 økn* = 42 m
 19. + 20. omg: *1 fm i hver m*. Avslutt med 1 kjm og fell av.
 Bakerste del av hodet hekles som en sirkel.
 Fg 1: Start med 2 lm. Hekle 7 fm i 1. lm.
 Gjenta alltid fra * til * omg rundt.
 1. omg: *2 fm i hver m* = 14 m
 2. omg: *1 fm, 1 økn* = 21 m
 3. omg: *2 fm, 1 økn* = 28 m
 4. omg: *3 fm, 1 økn* = 35 m
 5. omg: *4 fm, 1 økn* = 42 m. Avslutt med 1 kjm og fell av.

HALS  Fg 1: Legg opp 30 lm og sett dem sm til en ring med 1 kjm. Dette er øverste del av halsen.
 Gjenta alltid fra * til * omg rundt
 1. omg: *1 fm i hver lm* = 30 m
 2. omg: *9 fm, 1 økn* = 33 m
 3. omg: *1 fm i hver m*
 4. omg: *10 fm, 1 økn* = 36 m
 5. omg: *1 fm i hver m*
 6. omg: *11 fm, 1 økn* = 39 m
 7. omg: *1 fm i hver m*
 Resten av halsen hekles frem og tilbake. Det danner bakerste del av halsen, som sys fast på ryggen. Hekle 11 fm, snu 

med 1 lm. Hopp over 1 m, 10 fm, snu med 1 lm, hopp over 1 m, 8 fm, snu med 1 lm, hopp over 1 m, 6 fm. Fell av.

HALE  Toppen på halen hekles rundt. Fortsett så med selve halen.
 Fg 1: Legg opp 2 lm. Hekle 7 fm i 1. lm.
 Gjenta alltid fra * til * omg rundt.
 1. omg: *2 fm i hver m* = 14 m
 2. omg: *1 fm, 1 økn* = 21 m
 3. omg: *2 fm, 1 økn* = 28 m
 4. omg: hekle kun i FORRESTE maskebue og hekles samtidig 2 m sm 2 ggr, jevnt fordelt på omg = 26 m. Sett markering 

i denne omg.
 Hekle 1 omg med 1 fm i hver m. Bytt til fg 2.
 Hekle 3 omg rett opp. Resten av halen hekles med fg 1.
 Hekle rett opp til halen måler 3 cm fra markeringen.

HORN  Hekles frem og tilbake, brettes og sys sammen.
 Fg 1. Legg opp 6 lm + 1 lm til å snu med.
 Hekle 4 rader fm. Bytt til fg 2 og hekle 2 rader
 Bytt til fg 1 og hekle 6 rader = 6 m
 Neste rad: 1 fm, 2 m sm, 3 fm = 5 m
 Hekle 3 rader rett opp. Bytt til fg 2 og hekle 2 rader
 Bytt til fg 1 og hekle 7 rader = 5 m
 Neste rad: 1 fm, 2 m sm, 2 fm = 4 m
 Hekle 2 rader rett opp. Bytt til fg 2 og hekle 2 rader
 Bytt til fg 1 og hekle 8 rader = 4 m
 Neste rad: 1 fm, 2 m sm, 1 fm = 3 m
 Hekle 1 rad rett opp. Bytt til fg 2 og hekle 2 rader
 Bytt til fg 1 og hekle 7 rader = 3 m
 Neste rad: 1 fm, 2 m sm = 2 m
 Hekle 2 rader rett opp. Bytt til fg 2 og hekle 2 rader
 Bytt til fg 1 og hekle 6 rader = 2 m
 Neste rad: 2 m sm = 1 m
 Hekle 1 rad og fell av.
 Hekle det andre hornet på samme måte.



MONTERING  Alle delene monteres med vrangen ut.
 Sy forreste delen av kroppen til bakerste delen. Putt fyll i kroppen før den åpningen sys helt igjen.
 Putt fyll i bena og sy dem på kroppen. Den høyeste delen av benet sys fast ytterst på kroppen. Husk ev. ekstra fyll før 

den siste åpningen sys igjen.
 Sy fast hodet i den bakerste delen. Husk fyll.
 Sy oppleggskanten på halsen til undersiden av hodet. Den lengste delen av halsen skal vende bak, siden den skal sys 

fast på ryggen. Sy halsen fast på kroppen. Husk fyll.
 Hornene brettes og sys sammen til lange, tynne horn. Stram gjerne sømmen litt, så de buer seg.
 Sy den tykke delen av hornet fast på hodet. Sy spissen på hornet fast på siden av halen.
 Bukkens skjegg (hvis du ønsker det): Sy frynser fast under haken, ca. 5 cm lange. Del trådene i garnet med en spiss nål 

og gre dem forsiktig ut med en kam. Stuss skjegget til slutt, og Gävle-bukken er ferdig.

FAKTA  Til hver Gävle-bukk brukes:
 150 g garn fg 1 = 300 meter
 20 g garn fg 2 = 40 meter
 170 g ullfyll fra Järbo Garn
 Ca. 36 arbeidstimer, herav 4 timer til montering (svært individuelt)

 www.jarbo.se


