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Babynisse rangle
Heklet babynisse med smokk, rød nisselue og dusk. Nissen er ca. 12,5 cm høy og ca. 5,5 cm bred.  

Nissen er heklet rundt en gardinring med heklenål nr. 3. Nissehodet er fylt med dukkefyll.

Kropp (Skift farge etter ønske)
1:   8 lm
Legg lm-snoren rundt gardinringen
2-19:   1 fm i m, avslutt med km
Klipp og fest ender.

Hodet
1:   6 fm i magisk ring
2:   *2 fm i hver m (12)
3:   *1 fm, 2 fm i samme m* (18)
4:   *2 fm, 2 fm i samme m* (24)
5-9:   1 fm
10:   *2 fm, 2 fm sm* (18)
11:   *1 fm, 2 fm sm* (12)
Fyll hodet med dukkefyll.
12:    *2 fm sm* (6)
Klipp og fest ender.
Montér hodet midt på armene.

 

Lue
1:   4 fm i magisk ring
2+3:   *1 fm, 2 fm sammen m* (gjenta *-* 4 ganger) (9)
4:   *2 fm, 2 fm i sammen m* (12)
5:   *3 fm, 2 fm i sammen m* (15)
6:   *4 fm, 2 fm i sammen m* (18)
7:   *5 fm, 2 fm i sammen m* (21)
8:   *6 fm, 2 fm i sammen m* (24)
9-11:   1 fm (24)
Skift farge til hvit.
12:   1 fm (24)
Klipp og fest ender.

 

Dusk 
1:   6 fm i magisk ring
2:   *2 fm sammen m* (12)
3:   1 fm (12)
4:   *2 fm sm* (6)
Klipp og sy dusken fast i toppen av luen.
 

Krave
1:   13 lm
2:   *5 stm i 3. lm fra nålen, km i 5. m fra nålen* gjenta 

*-* i  7. og 9. m fra nålen og 11. og 13. m fra nålen.
Plasser kraven rundt halsen og sy sammen.

Smokk
1:   6 fm i magisk ring, km i første fm.
Klipp og fest ender.
2:   6 lm. 
Samle de to løse endene i en nål og trekk nålen gennom hullet i 
fm sirkelen. Montér smokken på hodet.

Øyne
Sy sovende øyne med rest av svart garn.

Forkortelser og symbolforklaring
Lm = Luftmaske
Fm = fastmaske
Km = kjedemaske

Stm = stavmaske
* = gjenta fra * til * omgangen rundt


