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Sellest juhendist leiad detailse, fotodega illustreeritud õpetuse nelja 
erineva 8,5 - 20 cm pikkuse porgandi heegeldamiseks.

Vajalikud oskused: kinnissilmus, ahelsilmus, kasvatamine ja kahandamine.

Selles juhendis selgitan, kuidas alustada detaili kokkutõmmatava silmusega,
detaili lõpetada, valmis detaile ühendada ning lõngaotsi kinnitada ja peita.

Raskusaste: kerge

Rohkem juhendeid vaata kodulehelt. Liitu meie Facebook'i seltskonnaga ja 
saa osa uudistest, jaga ideid ja fotosid oma töödest või küsi nõu. Küsimusi 
võib julgelt saata ka e-kirja teel.

 kristi@spire.ee     sidrun.spire.ee     facebook.com/sidrunszoo

Copyright © 2013 TÜ Spire. Juhendit või osa sellest võid avaldada oma 
veebilehel või blogis, kasutada tasuta kursusel või e-kursusel või osana
tasuta mustrist. Viita palun autorile – Kristi Tullus, 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 
1 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 100% puuvillast lõnga, 
125m/50g. Vaja läheb umbes 10-25g oranži ja 
6-12g rohelist lõnga iga porgandi jaoks.

• Heegelnõela,  1,75 - 2,25 mm.
• Täidist. Hästi sobib polüester-kerakiud või padja-

täide, lambavill, vatiin vmt.
• Puuvillast mulineed.
• Sukanõela, kääre, silmusemärkijat.

Tingmärgid:

• 1: = rea number
• vr, n = võluring - alusta detaili kokkutõmmatava silmusega, n kinnissilmust sellesse.
• ks = kinnissilmus
• ks n = heegelda n kinnissilmust, üks igasse eelmise rea silmusesse
• ah = ahelsilmus
• kasv = kasvatamine - heegelda kaks kinnissilmust samasse silmusesse
• kah = kahandamine - heegelda kaks silmust kokku kasutades nähtamatut kahandamisvõtet
• 5,6 kah = heegelda viies ja kuues silmus kokku, igasse teise silmusesse üks ks
• ks 4, kasv, korda [1/3] = korda “ks 4, kasv” mustrit, kuid tee üks esimeset neljast 

kinnissilmusest rea algusesse ja kolm rea lõppu. Teisisõnu – ks, kasv, (ks 4, kasv) x 5, ks 3. 
• ks 4, kasv, korda (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 kinnissilmused heegeldatakse läbi eelmise rea silmuse mõlema aasa.
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SUUR ~ 20 cm 

Lehed

Heegelda 10-12 lehte, igaüks 11-13 ahel-
silmust pikk. Jäta iga lehe külge õmble-
miseks pikk lõngasaba.

Porgand

1: vr, 6   (6)
2: kasvata järjest (12)
3: ks, kasv, korda (18)
4: ks 2, kasv, korda [1/1] (24)
5: ks 3, kasv, korda (30)
6: ks 4, kasv, korda [1/3] (36)

Õmble lehed porgandi külge.

7-10: ks igasse seilmusesse (36)
11: 1,2 kah (35)
12: ks igasse seilmusesse (35)
13: 18,19 kah (34)
14-15: ks igasse seilmusesse (34)
16: 9,10 kah (33)
17-18: ks igasse seilmusesse (33)
19: 26,27 kah (32)
20-21: ks igasse seilmusesse (32)
22: 4,5 kah (31)
23-24: ks igasse seilmusesse (31)
25: 19,20 kah (30)
26-27: ks igasse seilmusesse (30)
28: 26,27 kah (29)
29-30: ks igasse seilmusesse (29)
31: 15,16 kah (28)
32-33: ks igasse seilmusesse (28)
34: 7,8 kah (27)
35-36: ks igasse seilmusesse (27)
37: 21,22 kah (26)
38: ks igasse seilmusesse (26)
39: 1,2 kah (25)
40: ks igasse seilmusesse (25)
41: 16,17 kah (24)
42: ks igasse seilmusesse (24)
43: 9,10 kah (23)
44: ks igasse seilmusesse (23)
45: 20,21 kah (22)
46: ks igasse seilmusesse (22)
47: 4,5 kah (21)
48: ks igasse seilmusesse (21)
49: 11,12 kah (20)
50: ks igasse seilmusesse (20)
51: 8,9 kah (19)
52: 17,18 kah (18)
53: 4,5 kah, 13,14 kah (16)

54: ks 2, kah, korda (12)
55: kah, ks, korda  (8)
56: ks 2, kah, korda   (6)

Topi porgand tugevalt. Sulge ava. 

KESKMINE ~ 16.5 cm 

Lehed

Heegelda 9-10 lehte, igaüks 10-11 ahel-
silmust pikk. Jäta iga lehe külge õmble-
miseks pikk lõngasaba.

Porgand

1: vr, 6   (6)
2: kasvata järjest (12)
3: ks, kasv, korda (18)
4: ks 2, kasv, korda [1/1] (24)
5: ks 3, kasv, korda (30)

Õmble lehed porgandi külge.

6-9: ks igasse seilmusesse (30)
10: 1,2 kah (29)
11: 15,16 kah (28)
12-13: ks igasse seilmusesse (28)
14: 24,25 kah (27)
15-16: ks igasse seilmusesse (27)
17: 9,10 kah (26)
18-19: ks igasse seilmusesse (26)
20: 17,18 kah (25)
21-22: ks igasse seilmusesse (25)
23: 4,5 kah (24)
24-25: ks igasse seilmusesse (24)
26: 23,24 kah (23)
27-28: ks igasse seilmusesse (23)
29: 11,12 kah (22)
30-31: ks igasse seilmusesse (22)
32: 17,18 kah (21)
33: ks igasse seilmusesse (21)
34: 7,8 kah (20)
35: ks igasse seilmusesse (20)
36: 13,14 kah (19)
37: ks igasse seilmusesse (19)
38: 1,2 kah (18)
39: ks igasse seilmusesse (18)
40: 10,11 kah (17)
41: 4,5 kah (16)
42: 12,13 kah (15)
43: ks 3, kah, korda [1/2] (12)
44: ks, kah, korda  (8)
45: ks 2, kah, korda [1/1]  (6)

Topi porgand tugevalt. Sulge ava.
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VÄIKE ~ 12.5 cm (5")

Lehed

Heegelda 7-9 lehte, igaüks 9-10 ahel-
silmust pikk. Jäta iga lehe külge õmble-
miseks pikk lõngasaba.

Porgand

1: vr, 6   (6)
2: kasvata järjest (12)
3: ks, kasv, korda (18)
4: ks 2, kasv, korda [1/1] (24)

Õmble lehed porgandi külge.

5-8: ks igasse seilmusesse (24)
9: 1,2 kah (23)
10: ks igasse seilmusesse (23)
11: 13,14 kah (22)
12-13: ks igasse seilmusesse (22)
14: 4,5 kah (21)
15-16: ks igasse seilmusesse (21)
17: 14,15 kah (20)
18-19: ks igasse seilmusesse (20)
20: 7,8 kah (19)
21-22: ks igasse seilmusesse (19)
23: 16,17 kah (18)
24-25: ks igasse seilmusesse (18)
26: 10,11 kah (17)
27-28: ks igasse seilmusesse (17)
29: 1,2 kah (16)
30: ks igasse seilmusesse (16)
31: 12,13 kah (15)
32: ks igasse seilmusesse (15)
33: 4,5 kah (14)
34: ks igasse seilmusesse (14)
35: 8,9 kah (13)
36: 1,2 kah (12)
37: ks, kah, korda  (8)
38: ks 2, kah, korda [1/1]  (6)

Topi porgand tugevalt. Sulge ava.

TILLUKE ~ 8.5 cm (3 1/3")

Lehed

Heegelda 7 lehte, igaüks 7-8 ahel-
silmust pikk. Jäta iga lehe külge 
õmblemiseks pikk lõngasaba.

Porgand

1: vr, 6   (6)
2: kasvata järjest (12)
3: ks, kasv, korda (18)

Õmble lehed porgandi külge.

4-7: ks igasse seilmusesse (18)
8: 1,2 kah (17)
9-10: ks igasse seilmusesse (17)
11:  9,10 kah (16)
12: ks igasse seilmusesse (16)
13: 4,5 kah (15)
14: ks igasse seilmusesse (15)
15: 11,12 kah (14)
16: ks igasse seilmusesse (14)
17: 1,2 kah (13)
18: 7,8 kah (12)
19: 2,3 kah (11)
20: 6,7 kah (10)
21: ks, kah, korda, ks  (7)
22: ks 2, kah, ks, kah  (5)

Topi porgand tugevalt. Sulge ava.
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Heegelda valmis lehed. Õmble lehed porgandi külge.

1. Heegelda ahel, mis on ühe 
silmuse võrra pikem soovitud 
lehe pikkusest. 

2. Heegelda esimene kinnis-
silmus heegelnõelast teise 
ahelsilmusesse.

3. Heegelda ks igasse ahelasse. 
Katkest lõng ja venita silmust 
kuni lõngaots tuleb aasast läbi.

4. Vii sukanõela abil mõlemad
lõngaotsad pahemale poolele.

5. Kinnita lõngaotsad sõlmega. 6. Tee veel üks piste läbi lehe 
keskkoha.

7. Kinnita lõngaotsad sõlmega 
ja lõika üleliigne osa ära.

8. Õmble kõik lehed porgandi 
külge, moodustades ringi.

Topi porgand tugevalt ja tiki triibud, enne kui ava sulged. 

Nõuanne! Lisa pisut täidist iga paari rea järel. Võta väike peotäis täitematerjali ning sikuta 
seda käte vahel õhulisemaks. Lisa täidist vähehaaval just sinna, kuhu vaja, kuni porgand 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. 
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1. Jäta töö pooleli paar rida enne
lõppu. Vii nõel sisse töö alt.

2. Tiki triibud. Liigu mööda üht 
külge üles ja siis mööda teist alla.

3. Too nõel välja töö all. Kinnita 
mulinee otsad umbsõlmega.

Sulge ava korjates allesjäänud silmused lõngale ja tõmba ava tugevalt kokku. Kinnita 
lõngaots sõlmega ja peida töö sisse.

1. Lõpeta viimake ks. Katkesta
lõng ja pane lõngaots suka-
nõela taha.

2. Vii nõel läbi silmuse eesmise 
aasa suunaga keskelt väljapoole.
Tõmba lõng läbi.

3. Korja üles kõik silmused. 
Haara lõngast ja tõmba ava 
tugevalt kinni.

4. Vii nõel läbi keskkoha ja too
lõng töö küljele.

5. Kinnita lõng sõlmega ja peida 
lõngasaba töö sisse.

6. Lükka pisut täidis nõela abi 
porgandi tippu.

Vormi porgand uuesti käte vahel ning veendu, et täidis oleks ühtlaselt jaotunud. 

Nõuanne! Kasuta sukanõela või peenikest sukavarrast, et aidata täidist ühtlaselt jaotada. Ole 
ettevaatlik, et mitte kangasse suurt auku venitada.
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AMIGURUMI HEEGELDAMISE 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 lõnga            2. Vii heegelnõel läbi aasa suunaga            3. Võta lõng heegelnõelale ja 
otsast. Võta ristumikoht nimetis-            eest taha ja tõmba silmus läbi.          tõmba silmusest läbi.
sõrme ja pöidlaga vahele.

4. Tõmba silmus tugevalt kinni. See            5. Alusta esimest kinnissilmust viies            6. Tõmba silmus läbi. Haara lõng
ei lähe kinnissilmusena arvesse.             nõela läbi aasa suunaga eest taha.             nõelale ja tõmba läbi silmuste.

       

     
      

      

7. Jätka heegeldamist läbi aasa                   8. Võta lõngasabast kinni ja tõmba
ja üle lõngasaba kuni on valmis                   aas tugevalt kokku. Ära ühenda ringi
vajalik arv kinnissilmuseid esimese              Alusta järgmist rida tehes kinissilmuse
ringi jaoks, tavaliselt kuus.                   eelmise rea esimese silmuse kohale.
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2. 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,           2. Vii nõel kõrvalasuva silmuse ühe          3. Ära tõmba lõnga läbi, vaid jäta
too lõngaots töö paremale poolele.           aasa alt läbi.          lõngast väikene silmus.

4. Kinnita kahekordse sõlmega. Ära           5. Lõika sõlme lähedalt ära lõnga-          6. Vii nõel samasse avasse,
tõmba esimest sõlme vastu tööd.            silmus.          suunaga alt üles ja läbi detaili.

 

7. Vii lõng läbi detaili. Tõmba kergelt          8. Tõmba kergelt lõngasabast ning              9. Lõngaots kaob täielikult detaili
kuni sõlm kaob detaili sisse.                       lõika ots detaili lähedalt ära.                         sisse.
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