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Suurus

30 cm pikk, lambavillase lõnga (80 m = 50 g) ja 3,50 mm heegelnõelaga.

Raskusaste

3. Edasijõudnud – sisaldab keerukamaid heegelsilmuseid ja -võtteid, laka tegemine 
nõuab omajagu kannatust.

Vajalikud oskused

Spiraalselt heegeldamine, ahel-, aas- ja kinnissilmus, pool- ja ühekordne sammas,
kasvatamine ja kahandamine.

Kontaktinfo

Juhendiga käib kaasas ka igakülgne abi ja juhendamine e-kirja või Skype'i teel. 
Heegeldamise õpetusi ja nõuandeid vaata kodulehelt.

  kristi@spire.ee        http://sidrun.spire.ee             a0kristi
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Nõuanne! Võid  kasutada  sama õpetust  suuremate  või  väiksemate  mänguasjade heegeldamiseks 
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. Võid vajada ka vastavalt suuremaid või väiksemaid silmi, nina ning liigeseid.

Vaja läheb

• Lõnga. Mina kasutasin 100% villast lõnga jämedusega 80 m = 50 g. Keha jaoks läheb vaja umbes 
125 g lõnga. Lisaks laka tegemiseks umbes 30 g karvast effektlõnga või 40 g peenemat villast lõnga 
(umbes 140 - 160 m = 50 g) või 35 g villast viltimislõnga või heiet, kraasharja ja samas toonis niiti.

• 3,25 - 4,75 mm heegelnõela või vastavalt lõngale.
• Täidist. Hästi sobib polüester-kerakiud või padja-täide, lambavill, vatiin vmt.
• 12 mm mänguasjade turvasilmi ja 20 mm nina või nööpe, helmeid, vilti vmt. 
• Kaks komplekti 20 mm, kaks komplekti 30 mm ja üks komplekt 35 mm plastikust nukuliigeseid või 

samas suuruses turvasilmi ja plastikust seibe või nööpe ja tugevat niiti või tamiili.
• Sukanõela, kääre, silmusemärkijat.

Liigeste valimine

Jäsemete kinnitamiseks sobib kasutada plastikust liigeseid, vanaaegseid metallist splindiga liigeseid, 
nööpe ja niiti või ka lihtsalt niiti. 

Nõuanne! Minu  lemmikuteks  on  plastikust  liigesed,  mis  on  lihtsad  kinnitada,  vastupidavad  ja 
veekindlad. Hästi sobivad ka samas suuruses turvasilmad. Ka nööbid ja niit sobivad suurepäraselt, kui 
nukuliigeseid käepärast pole. Veendu, et kasutad tugevat niiti või tamiili.

Plastikust nukuliigesed

1. Plastikust liigesed koosnevad 
kolmest osast - postiga ketas,
seib ja tagus kinnitamiseks.

2. Paiguta postiga ketas jäseme 
sisse.

3. Lükka post läbi keha kanga, 
pane selle otsa seib ja lükka 
tagus paika keha sees.
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Nööbi ja niidiga liigesed

1. Paiguta nööp jäseme sisse ja 
kinnita niidiga, jättes pikad lõnga-
otsad.

2. Paiguta teine nööp keha sisse
ja kinnita niidiga.

3. Nööbi võib kinnitada ka 
jäseme välisküljele.

Laka jaoks materjali valimine

• Viltimislõng näeb hea välja, selle kinnitamine läheb kiiresti, kuid ajab karvu ja muutub kergesti vildiks. 
• Tavaline villane lõng on saadaval suures värvivalikus igas lõngapoes, sellise laka pikkust on lihtne 

reguleerida, kuid üksikute lõngajuppide kinnitamine võtab omajagu aega.  
• Pika karvaga lõng on kõige vastupidavam ja lapsesõbralikum variant ning on käe all siidiselt pehme 

ja sile, kuid sellest laka heegeldamine on algul paras nikerdamine. 

1. Villane viltimislõng. 2. Peenem villane lõng (nn sokilõng). 3. Polüamiidist effektlõng.

Lühendid

• vr, ks n = võluring - alusta detaili kokkutõmmatava silmusega, n kinnissilmust sellesse (vaata lk. 13).
• aas = aassilmus.
• ah = ahelsilmus.
• ks = kinnissilmus.
• ps = poolsammas.
• kasv = heegelda kaks kinnissilmust samasse silmusesse.
• kasv3 = heegelda kolm kinnissilmust samasse silmusesse.
• ps-kasv = heegelda kaks poolsammast samasse silmusesse. 
• kah = heegelda kaks kinnissilmust kokku kasutades nähtamatut kahandamisvõtet (vaata lk.  15).
• sm2ko =  heegelda kaks ühekordset sammast kokku kasutades tavalist kahandamisvõtet
• ks (või ah, ps jne.) n = heegelda n kinnissilmust (või ah, ps jne.), üks igasse silmusesse.
• (ks 4, kasv) x n = korda sulgudes olevat mustrit n korda.
• (ks 4, kasv) x 6 (36) = silmuste arv ringis peale rea lõpetamist.
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