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Colourful Fraya
100 % Cotton
50 g = 170 m
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FRAYA 7018

GARN

GARNFORBRUK

HEKLEFASTHET

ANNET TILBEHØR

VEILEDENDE PINNE

MÅL

FORKORTELSER:

OBS: Det er viktig å overholde 
fastheten. Det heklede arbeidet skal 
være tett og pent. Prøv evt. med en 
grovere eller finere heklenål.

lm = luftmaske
km  = kjedemaske
fm = fastmaske
omg = omgang
sm = sammen
hstm = halv stavmaske

HODE:
Hekle 2 lm med fg. 1.
Man begynner på toppen av hodet og hekler ned til snuten.
Hekle 8 fm i den 1. lm, fortsett med å hekle rundt i spiral. Sett en markeringstråd der omgangen 
starter og la den følge med opp gjennom arbeidet.
2. omg: 2 fm i hver m, i alt 16 fm.
3. – 4. omg: 2 fm i hver 4. m.
5. – 6. omg: 2 fm i hver 5. m.
7. – 8. omg: 2 fm i hver 6. m.
9. omg: 49 fm.
10. omg: 2 fm i hver 7. m, i alt 56 fm.
11. omg: 2 fm i hver 8. m, i alt 63 fm.
12. omg: 2 fm i hver 9. m, i alt 70 fm.
13. omg: 70 fm.
14. omg: 2 fm i hver 10. m, i alt 77 fm.
Hekle 15 omg oppover.
Hekle fellinger:
*13 fm, 2 fm sm* gjenta fra * til * i alt 38 ganger til det er 39 m på omgangen, hekle omgangen 
ferdig (i alt 10 omg).
Hekle 6 omg oppover.
Hekle økninger:
2 fm i hver 6. m, i alt 44 ganger til det er 83 fm på omgangen, hekle omgangen ferdig (i alt 5 omg).
Hekle 12 omg oppover.
Fyll hodet med fiberfyll underveis.
Hekle fellinger:
*9 fm, 2 fm sm* gjenta fra * til * i alt 31 ganger til det er 52 fm på omgangen, hekle omgangen 
ferdig (i alt 5 omg).
*7 fm, 2 fm sm* gjenta fra * til * i alt 23 ganger til det er 25 m på omgangen, hekle omgangen 
ferdig (i alt 6 omg).
*3 fm, 2 fm sm* gjenta fra * til * i alt 11 ganger til det er 14 m på omgangen, hekle omgangen 
ferdig (i alt 2 omg).
Hekle nå 2 fm sm til det er 4 m igjen på omgangen, kutt garnet, trekk tråden gjennom de siste 
maskene og stram til.

KROPP:
Hekle 2 lm med fg. 1
Hekle 8 fm i den 1. lm, fortsett med å hekle rundt i spiral. Sett en markeringstråd der omgangen 
starter og la den følge med opp gjennom arbeidet.
2. omg: 2 fm i hver m, i alt 16 fm.
3. omg: 16 fm.
4. omg: 2 fm i hver 2. m, i alt 24 fm.
5. omg: 2 fm i hver 3. m, i alt 32 fm.
6. omg: 2 fm i hver 4. m, i alt 40 fm.
7. omg: 2 fm i hver 5. m, i alt 48 fm.
8. omg: 2 fm i hver 6. m, i alt 56 fm.
9. omg: 2 fm i hver 7. m, i alt 64 fm.
10. omg: 2 fm i hver 8. m, i alt 72 fm.
11. omg: 2 fm i hver 9. m, i alt 80 fm.
12. omg: 2 fm i hver 10. m, i alt 88 fm.
13. omg: 88 fm.
14. omg: 2 fm i hver 11. m, i alt 96 fm.
15. - 16. omg: 96 fm.

26 fm x 28 omg = 10 cm. x 10 cm

Fiberfyll ca. 200 g, plast granulat, 
hvitt garnrest til øyne, stofrest

Heklenål nr. 2,5

Høyde ca. 55 cm

Farve 1 sand 150 g
Farve 2 brun 50 g
Farve 3 sort 50 g
Farve 4 oliven 50 g
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17. omg: 2 fm i hver 12. m, i alt 104 fm.
Hekle 5 omg oppover.
23. omg: Hekle 4 fellinger jevnt fordelt på omgangen, i alt 100 fm.
Hekle 5 omg oppover.
29. omg: Hekle 4 fellinger jevnt fordelt på omgangen, i alt 96 fm.
Hekle 4 omg oppover.
34. omg: Hekle 4 fellinger jevnt fordelt på omgangen, i alt 92 fm.
Hekle 3 omg oppover.
38. omg: Hekle 4 fellinger jevnt fordelt på omgangen, i alt 88 fm.
Hekle 2 omg oppover.
41. omg: Hekle 4 fellinger jevnt fordelt på omgangen, i alt 84 fm, avslutt med 1 km
Resten av kroppen hekles i hstm og striper, vekselsvis med fg. 3 og 4, 1 omgang med hver farge. 
Alle omganger begynner med 2 lm og slutter med 1 km i 1. hstm.
42. omg: *19 hstm, 2 hstm sm* gjenta fra * til * omgangen rundt, i alt 80 hstm.
43. - 45. omg: 80 hstm.
46. omg: *8 hstm, 2 hstm sm* gjenta fra * til * omgangen rundt, i alt 72 hstm.
47. - 48. omg: 72 hstm.
49. omg: *7 hstm, 2 hstm sm* gjenta fra * til * omgangen rundt, i alt 64 hstm.
50. – 51. omg: 64 hstm.
52. omg: *6 hstm, 2 hstm sm* gjenta fra * til * omgangen rundt, i alt 56 hstm.
53. omg: 56 hstm.
54. omg: *5 hstm, 2 hstm sm* gjenta fra * til * omgangen rundt, i alt 48 hstm.
55. omg: *4 hstm, 2 hstm sm* gjenta fra * til * omgangen rundt, i alt 40 hstm.
56. omg: *3 hstm, 2 hstm sm* gjenta fra * til * omgangen rundt, i alt 32 hstm.
Kutt garnet.

BEIN:
Hekle 2 lm med fg. 2.
Hekle 8 fm i den 1. lm, fortsett med å hekle rundt i spiral. Sett evt. en markeringstråd der omgangen 
starter og la den følge med opp gjennom arbeidet.
1. omg: 2 fm i hver m, i alt 16 fm
2. omg: 2 fm i hver 2. m, i alt 24 fm
3. omg: 2 fm i hver 3. m, i alt 32 fm
4. omg: 32 fm
5. omg: 2 fm i hver 4. m, i alt 40 fm
6. omg: 40 fm
Skift til fg. 1.
7. – 10. omg: 40 fm
11. omg: *6 fm, 2 fm sm* gjenta fra * til * omgangen rundt, i alt 35 fm.
12. omg: 35 fm.
13. omg: *5 fm, 2 fm sm* gjenta fra * til * omgangen rundt, i alt 30 fm.
12. omg: *4 fm, 2 fm sm* gjenta fra * til * omgangen rundt, i alt 25 fm.
Hekle oppover til arbeidet måler ca. 26 cm.
Hekle et bein til på samme måte.

ARM:
Hekles på samme måte som beinene til arbeidet måler ca. 15 cm.
Resten av armen hekles i hstm og striper, vekselsvis i fg. 3 og 4, 1 omgang med hver farge. Alle 
omganger begynner med 2 lm og slutter med 1 km i 1. hstm.
Hekle oppover til arbeidet måler ca. 26 cm.
Hekle en arm til på samme måte.
GEVIR:
Hekles med fg. 2.
Hekle 12 lm, samle de til en ring med 1 km.
Hekle 8 spiralomganger.
Hekle 6 rekker fm frem og tilbake, så det dannes en splitt, snu med 1m.
Hekle 2½ spiralomganger (30 fm), hekle 6 rekker fm frem og tilbake så det dannes en splitt på 
motsatt side av geviret.
Hekle 1 spiralomgang.
Hekle 1 omg hvor det hekles 2 fm i hver m, i alt 24 fm.
Hekle 1 omg oppover, 24 fm.
Del nå geviret i 2 tagger, ved å hekle 12 fm, fortsett rundt i spiral på disse 12 m, i alt 6 omganger.
Fell nå av ved å hekle 2 fm sm til det er 6 m igjen, kutt garnet, trekk garnet gjennom de siste 6 fm, 
stram til og fest enden.
Hekle tagger på den andre siden på samme måte.
Hekle nå tagger i de 2 splittene, ved å hekle 12 fm rundt i splitten, hekle 6 spiralomganger, fell av 
som på de andre taggene.
Hekle i alt 2 gevir.
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ØRER:
Hekle 13 lm med fg. 2, snu.
1. rad: 7 hstm, begynn i 3. m fra nålen, 3 fm, 3 fm i neste m, fortsett med å hekle rundt i bunnen av 
lm, 3 fm, 7 hstm.
2. rad: Kutt garnet og fortsett med fg. 1, 2 lm, snu, 7 hstm, 4 fm, 3 fm i neste m, 4 fm, 7 hstm, 1 lm, 
snu.
3. rad: 11 fm, 2 fm i hver av de neste 3 m, 11 fm, kutt garnet.
Hekle et øre til på samme måte.

ØYNE: 
Hekle 2 lm med sort garn, hekle 8 fm i 2. lm fra nålen, avslutt med 1 km i 1. m.
Skift til hvitt og hekle en omg km i den bakerste lenken av fm fra siste omg. Kutt garnet.
Hekle et øye til på samme måte.

MONTERING:
Fest endene.
Fyll gevirene med fiberfyll, sy de fast på hodet.
Reinsdyrets ansiktsuttrykk dannes når det syes øre, øyne, nesebor og munn på, så nål evt. delene 
fast før påsyning for å få det riktige uttrykket.
Sy øynene og ørene på hodet med små usynlige sting.
Hekle 16 lm med sort garn, sy de sammen til en ring og sy ringen på hodet som nesebor, lag et 
nesebor til på samme måte.
Hekle 32 lm med sort garn, sy de på hodet som munn.
Fyll kroppen med fiberfyll, sy evt. en pose med plastikkgranulat til å legge i bunnen av kroppen.
Sy hodet på kroppen.
Fyll armer og bein med fiberfyll og sy åpningen sammen. 
Sy armer og bein på kroppen.


