Kõrin - Draakonibeebi
Kristi Tullus, http://sidrun.spire.ee

Suurus
11 cm, puuvillase lõnga (50 g = 125 m) ja 1,75 mm heegelnõelaga.

Vajalikud oskused
Ringis heegeldamine, kinnissilmus, kasvatamine ja kahandamine.

Raskusaste
2. Algaja II - sobib algajale heegeldajale, kokkuõmblemine nõuab täpsust
ja kannatlikkust, sisaldab väikeseid detaile.

Kontaktinfo
Küsimuste korral võta minuga julgelt ühendust e-posti või Skype'i teel.
Heegeldamise õpetusi ja nõuandeid vaata kodulehelt.
kristi@spire.ee

http://sidrun.spire.ee
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Nõuanne! Võid kasutada sama õpetust suuremate või väiksemate mänguasjade heegelda-miseks
kasutades peenemat või jämedamat lõnga. Vali alati heegelnõel, mis on vähemalt 0,5 mm väiksem
lõnga-etiketil soovitatust, et saavutada tihe kude, mis hoiaks hästi täidist ja ei laseks sellel läbi kanga
paista.

Vaja läheb
• Lõnga. Mina kasutasin puuvillast lõnga jämedusega
125 m = 50 g. Vaja läheb umbes 30 g ehk 75 m lõnga 23 g keha ja 7 g seljanupsude jaoks.
• 1,75 – 2,25 mm heegelnõela.
• Täidist. Hästi sobib polüester-kerakiud või padjatäide,
lambavill, vatiin vmt.
• 9 mm mänguasjade turvasilmi või nööpe, helmeid, vilti vmt.
Kõige ohutumad on tikitud silmad.
• Plastikust muna Kinder Surprise üllatusmuna seest.
• Plastikust või klaasist helmeid. (1.5 – 3 mm).
• Puuvillast mulineed.
• Sukanõela, kääre, silmusemärkijat.
• Paela, sobivas toonis niiti ja õmblusnõela.

Lühendid
•
•
•
•
•
•
•
•

vr, n = võluring - alusta detaili kokkutõmmatava silmusega, n kinnissilmust sellesse.
ks = kinnissilmus.
ks n = heegelda n kinnissilmust, üks igasse eelmise rea silmusesse.
kasv = kasvatamine - heegelda kaks kinnissilmust samasse silmusesse.
kasv3 = topelt kasvatamine - heegelda kolm kinnissilmust samasse silmusesse.
kah = heegelda kaks kinnnissilmust kokku kasutades nähtamatut kahandamisvõtet.
(ks 4, kasv) x n = korda sulgudes olevat mustrit n korda.
(ks 4, kasv) x 6 (36) – silmuste arv ringis peale vastava rea lõpetamist.

Märkused
• Ära ühenda ringe, heegelda pidevas ringis (spiraalis).
• Kasuta silmusemärkijat või lõngajuppi, et märkida rea algus või lõpp. Liiguta reamärkijat ülespoole
peale iga ringi lõpetamist.
• Kõik silmused heegeldatavre läbi eelmise rea silmuse mõlema aasa, kui juhendis ei ole öeldud
teisiti.
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Jalad

Pea
1: vr, 6
2: kasv x 6
3: (ks, kasv) x 6
4: (kasv, ks 2) x 6
5: (ks 3, kasv) x 6
6: ks, kasv, (ks 4, kasv) x 5, ks 3
7: (ks 5, kasv) x 6
8: ks 2, kasv, (ks 6, kasv) x 5, ks 4
9-14: ks igasse silmusesse
15: ks 2, kah, (ks 6, kah) x 5, ks 4
16: (ks 5, kah) x 6
17: ks, kah, (ks 4, kah) x 5, ks 3
18: (ks 3, kah) x 6

(6)
(12)
(18)
(24)
(30)
(36)
(42)
(48)
(48)
(42)
(36)
(30)
(24)

Kinnita turvasilmad ridade 13 ja 14 vahele, jättes
nede vahele 13 silmust (loe 12 auku). Alusta pea
täitmist.

19: (kah, ks 2) x 6
20: (ks 2, kah) x 4, ks 2

(18)
(14)

Katkesta lõng ja lõpeta töö. Jäta õmblemiseks
pea külge pikk lõngasaba. Topi pea tugevalt.

Keha
1: vr, 6
2: kasv x 6
3: (ks, kasv) x 6
4: (kasv, ks 2) x 6
5: (ks 5, kasv) x 4
6-14: ks igasse silmusesse

(6)
(12)
(18)
(24)
(28)
(28)

Pane kõrin keha sisse.

15: (ks 5, kah) x 4
16: (kah, ks 2) x 6
17: (ks 2, kah) x 4, ks 2

(24)
(18)
(14)

katkesta lõng ja lõpeta töö. Peida lõngaots.

Koon
1: vr, 6
2: kasv x 6
3: ks 3, kasv3 x 2, ks 4, kasv3 x 2, ks
4-6: ks igasse silmusesse

(6)
(12)
(20)
(20)

Katkesta lõng ja lõpeta töö. Jäta õmblemiseks
pikk lõngaots.

Käed
1: vr, 6
2: (ks, kasv) x 6
3-5: ks igasse silmusesse

(6)
(9)
(9)

Katkesta lõng ja lõpeta töö. Jäta õmblemiseks
pikk lõngaots. Topi käed tugevalt.
http://sidrun.spire.ee

1: vr, 6
2: kasv x 6
3-6: ks igasse silmusesse

(6)
(12)
(12)

Katkesta lõng ja lõpeta töö. Jäta õmblemiseks
pikk lõngaots. Topi jalad tugevalt.

Saba
1: vr, 6
2: kasv, x 6
3-12: ks igasse silmusesse
13: kasv, ks 11
14: ks 7, kasv, ks 5
15: ks 3, kasv, ks 10
16: ks igasse silmusesse
17: kasv x 5, ks 10

(6)
(12)
(12)
(13)
(14)
(15)
(15)
(20)

Katkesta lõng ja lõpeta töö. Jäta õmblemiseks
pikk lõngaots. Topi saba tugevalt.

Seljanups 1 – tee 3 tk.
1: vr, 6
2: kasv, ks 5
3: ks igasse silmusesse

(6)
(7)
(7)

Seljanups 2 – tee 2 tk.
1: vr, 6
2: kasv x 6
3: (ks 5, kasv) x 2
4-7: ks igasse silmusesse

(6)
(12)
(14)
(14)

Seljanups 3 – tee 3 tk.
1: vr, 6
2: (kasv x 2, ks) x 2
3-5: ks igasse silmusesse

(6)
(10)
(10)

Seljanups 4 – tee 3 tk.
1: vr, 6
2: (kasv x 2, ks) x 2
3-4: ks igasse silmusesse

(6)
(10)
(10)

Seljanups 5 – tee 1 tk.
1: vr, 6
2: kasv x 6
3-5: ks igasse silmusesse

(6)
(12)
(12)

Heegelda valmis seljaupsud ja topi tugevalt. Võid
jätta pika lõngasaba vaid ühe nupsu külge ja
kasutada seda kõigi keha ja pea külge õmblemiseks
või jätta lühemad lõngasabad iga seljanupsu külge.
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Pea
a ) Kinnita turvaslimad peale 18. rea lõpetamist.
Nõuanne! Kui sinu heegelpind on hõredavõitu, võid turvasilmade taguse ja kanga vahele panna
õhukese kihi täitematerjali, et tagus läbi kanga paistma ei jääks.

1. Paiguta silmad ridade 13 ja
14 vahele. Jäta silmade vahele
13 silmust (loe 12 auku).

2. Veendu, et oled rahul silmade
paigutusega, enne kui taguse
paika lükkad.

b) Topi pea ja keha tugevalt. Alusta pea täitmist peale 18. rea lõpetamist.
Nõuanne! Täidis on see, mis valmis mänguasjadele õige kuju annab. Lisa täidist vähehaaval kuni pea
ja keha on topitud tugevalt ja ühtlaselt ning hoiavad hästi kuju.

c ) Õmble koon pea külge. Tiki suu ja kulmud puuvillase mulineega.
Nõuanne! Kasuta puuvillast mulineed või lõnga, mis ei anna värvi - mänguasjad võivad saada
märjaks või vajada pesemist.

1. Vii nõel mulineega sisse pea
alt, jättes lühikese saba.

http://sidrun.spire.ee

2. Tiki suu, ninasõõrmed ja kulmud.

3. Too mulinee välja pea alla ja
kinnita otsad sõlmega.
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Keha
a ) Pane kõrin keha sisse peale 14. rea lõpetamist, enne kui alustad kahandamist.
Nõuanne! Proovi keha plastmuna ümber peale seitsmenda rea lõpetamist. Võibolla on vaja viiendal
real kasvatatavate silmuste arvu suurendada või vähendada. Kahanda sama arv silmuseid 15. real.
Kui keha on liiga lühike või pikk, lisa või jäta vahele rida kinnissilmuseid.

Draakoni kokkuõmblemine
a ) Heegelda valmis kõik detailid ja lõpeta täitmine.
Tip! Võid jätta pika lõngasaba pea külge ja kasutada seda kogu draakoni kokkuõmblemiseks või
jätta lühemad lõngasabad iga detaili külge. Kinnita kõik lõngaotsad korralikult sõlmega ja peida need
töö sisse.
b ) Õmble käed, jalad ja saba keha ning nupsud pea ja keha külge.
Nõuanne! Õmble esimesena pea keha külge. Kasuta nööpnõelu, et kinnitada detailid enne õmblemist
pea ja keha külge, et leida õige asend ja saavutada sümmeetriline tulemus.

1. Õmble pea keha külge kasutades
tavalist püstpistet.

2. Lisa enne ava sulgemist veel
pisut täidist.

4. Õmble külge nupsud, alustades
nina pool – 1, 5, 3, 2 (paaridena),
4 (seljale), 3, 2, 1 (sabale).

5. Lisa kaela ümber pael või pähe
lips. Õmble need paika samas
toonis niidiga.

http://sidrun.spire.ee

3. Õmble jalad, käed ja saba
keha külge.
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Amigurumi Põhivõtted
1. Võluring – detaili alustamine kokkutõmmatava silmusega
Võluring (ingl. k. magic ring) on viis alustada amigurumi detaili heegeldamist kokkutõmmatava
silmusega. Erinevalt ahelsilmustega alustamisest ei jää detaili keskele auku, sest silmus on võimalik
tihedalt kokku tõmmata.

1. Loo aas paar sentimeetrit lõngaotsast. Võta ristumikoht nimetissõrme ja pöidla vahele.

2. Vii heegelnõel läbi aasa suunaga
eest taha ja too silmus läbi.

3. Võta lõng heegelnõelale ja
tõmba silmusest läbi.

4. Tõmba silmus tugevalt kinni. See
ei lähe kinnissilmusena arvesse.

5. Alusta esimest kinnissilmust viies
nõela läbi aasa suunaga eest taha.

6. Tõmba silmus läbi. Võta lõng
nõelale ja tõmba läbi silmuste.

7. Jätka heegeldamist läbi aasa
ja üle lõngasaba kuni on valmis
vajalik arv kinnissilmuseid esimese
ringi jaoks, tavaliselt kuus.

8. Võta lõngasabast kinni ja tõmba
aas tugevalt kokku. Ära ühenda ringi.
Alusta järgmist rida tehes kinissilmuse
eelmise rea esimese silmuse kohale.

http://sidrun.spire.ee
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2. Avatud detaili lõpetamine
See on lihtne ja kiire viis lõpetada detaili, mis hiljem õmmeldakse teise avatud või kinnise detaili
kõlge. Kui soovid jätta lõngasaba õmblemiseks, jäta pikem lõngaots ning lõpeta peale teist sammu.

1. Tee assilmus järgmisesse silmusesse ja katkesta lõng. Vii heegelnõel järgmisesse silmusesse eest
taha ja võta lõng heegelnõelale.

2. Tõmba lõngasaba heegelnõela
abil töö paremale poolele.

3. Vii heegelnõel järgmisesse
silmusesse suunaga tagant ette
ning tõmba lõngasaba töö pahemale poolele. Peida lõngaots.

3. Detailide täitmine
Täidis on see, mis valmis mänguasjale õige kuju annab, seetõttu tasub toppimise juures olla hoolikas
ning võtta aega, et saavutada soovitud tulemus. Võta väike peotäis täitematerjali ning sikuta seda
käte vahel õhulisemaks. Lisa täidist vähehaaval just sinna, kuhu vaja, kuni detail on tugevalt topitud
ja hoiab hästi kuju. Kui toppimise käigus tekivad muhud, tõmba täidis välja ning alusta uuesti. Kui
täidis hakkab läbi kanga paistma, oled toppinud liiga tugevalt. Siis on parim täitmisega otsast
alustada ning lisada vähem täidist. Erksavärvilise või tumedama lõnga puhul tuleks toppida
kergemalt või kasutada samavärvilist täidist.

4. Avatud detaili õmblemine kinnise detaili külge
See on meetod avatud detaili õmblemiseks kinnise detaili külge. Kui detailid on erinevat värvi, kasuta
õmblemiseks lõnga, millest on tehtud avatud detail.

1. Too lõng töö paremale poolele.
Vii nõel läbi avatud detaili ääresilmuse mõlema aasa suunaga
ülevalt alla ja tagasi samasse auku..

http://sidrun.spire.ee

2. Too nõel uuesti üles otse järgmise
silmuse all. Tõmba lõng tugeval
tpingule. Nii jääb piste väiksem ja
ei paista hästi silma.
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5. Lõngasaba kinnitamine sõlmega ja selle peitmine detaili sisse
Selles juhendis selgitan, kuidas kinnitada lõngasaba sõlme abil ning peita ots detaili sisse. See
meetod sobib kasutamiseks, kui lõngasaba ja detail on sama värvi.

1. Kui oled õmblemise lõpetanud,
too lõngaots töö paremale poolele.

2. Vii nõel kõrvalasuva silmuse ühe
aasa alt läbi.

3. Ära tõmba lõnga läbi, vaid jäta
lõngast väikene silmus.

4. Kinnita kahekordse sõlmega. Ära
tõmba esimest sõlme vastu tööd.

5. Lõika sõlme lähedalt ära lõngasilmus.

6. Vii nõel samasse avasse,
suunaga alt üles ja läbi detaili.

7. Vii lõng läbi detaili. Tõmba kergelt
kuni sõlm kaob detaili sisse.

8. Tõmba kergelt lõngasabast ning
lõika ots detaili lähedalt ära.

9. Lõngaots kaob täielikult detaili
sisse.
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