
14791

Heklet engel i bomullsgarn
Heklet juleengel med kropp heklet av bomullsgarn, vinger av tyll, hode av trekule og hender samt glorie av 

gull wire. Heklet med heklenål nr. 3. Engelen er ca. 8,5 cm i diameter og 8 cm høy.  
Alt er samlet med en svart lærsnor.

Kropp
1:   7 fm i en magisk ring (7)
2:   2 fm i hver maske (14)
3:   *1fm, 2 fm i neste m* (21)
4:   *2 fm, 2 fm i neste m* (28)
5:   *3 fm, 2 fm i neste m* (35)
6:   *4 fm, 2 fm i neste m* (42)
7:   *5 fm, 2 fm i neste m* (49)
8:   *6 fm, 2 fm i neste m* (56)
9:   *1 bm, 1 fm* (56)
10:   1 fm i alle m (56)
11-14:   gjenta omganger 9+10 2 ganger
15:   *6 fm, 2 fm sm* (49) 
16:   *5 fm, 2 fm sm* (42) 
17:   *4 fm, 2 fm sm* (35) 
19:   *3 fm, 2 fm sm* (28) 
20:   *2 fm, 2 fm sm* (21) 
21:   *1fm, 2 fm sm* (14) 
Klipp en ca. 25 cm snor.
Snu arbeidet  på vrangen.
Fyll kroppen med dukkefyll.
Sy rundt langs de 14 maskene fra 20. omgang, men vent med å 
stramme til.

Montering
Klipp 30 cm lærsnor og brett den, så endene er 2 cm.
Før lærsnoren gjennom trehodet og sett gullringen i løkken som 
dannes av lærsnoren når den er gjennom trekulen.
Klipp 12 cm gullwire og form et lite hjerte i den ene enden og en 
spiral i den andre.  Vri midten av wiren rundt om lærsnoren under 
hodet.
Klipp 11,5 cm gullwire og form en glorie. Sett glorien ned i trekulen.
Før nå endene av lærsnoren ned gjennom toppen av kroppen og 
ut gjennom hullet i bunnen.
Stram hullet i kroppen sammen rundt lærsnorene og fest.
Knyt knuter på lærsnorene så de danner føtter.
Ta 9*9 cm tyll, rynk det sammen på midten og sy det fast bak på 
kroppen som vinger.
Tegn øyne og en nese på trekulen.

Forkortelser og symbolforklaring
km = kjedemaske
fm = fastmaske

bm = Boblemaske (laget med 5 m på pinnen, 
før man gjør et kast og trekker gjennom alle 
maskene)
* = gjenta fra * til * omgangen rundt


