
Pitsilise seeliku ja nööpkinnisega kleit.

Seda kleiti on lihtne kohandada igas suuruses nuku või pehme mängulooma jaoks. Seeliku 
jaoks sobib iga heegelpitsi muster, mille mustrikorras on väike arv silmuseid ja mida heegel-
datakse ridadena edasi-tagasi.

Märkused:

• Kleit on heegeldatud edasi-tagasi ridadena ühes tükis, alustades kaelusest.
• Kleidi serv on viimistletud sellest kinnissilmustega üle heegeldades. 
• Aasad nööpkinnise jaoks õmmeldake kleidi külge peale serva lõpetamist.

Passe.

• Heegelda kleidi ülaosa ehk passe kinnissilmustega (ks) pöörates töö peale iga rea lõpetamist.
• Alusta rida kahe ahelsilmusega (ah). Loe need rea esimeseks silmuseks. Heegelda rea esi-

mene ks teise silmusesse ja viimane ks teise ahelsilmusesse, millega eelmist rida alustasid.
• Heegelda passe keha kuju järgides. Kasvata igal real 1-3 silmuse võrra. Jaga kasvatus-

kohad ühtlaselt üle passe.
• Lõpeta passe (3 x a) + 5 silmusega, kus a võib olla mistahes naturaalarv (täisarv). Kolm 

tähistab silmuste arvu ühes mustrikorras, mida seeliku jaoks kasutasin. Vajadusel lisa 
passele veel üks rida, et vältida liiga järsku kasvatamist viimasel real.

1. Alusta heegeldamist ahelaga,
mis on ühe silmuse võrra pikem
kaela ümbermõõdust.

2. Heegelda esimene ks heegel-
nõelast kolmandasse ahelsilmu-
sesse.  Heegelda esimene rida 
läbi ahela, kasvatades iga kahe 
silmuse järel.

3. Pööra. Alusta iga rida kahe 
ahelsilmusega. Loe need rea 
esimeseks silmuseks.
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4. Tee esimene ks teise silmu-
sesse ja viimane ks teise ahel-
silmusesse, millega eelmist rida 
alustasid.

5. Lõpeta esimene rida ja kinnita
detail nööpnõeltega kaela ümber.
Märgi käeava algus ja lõpp 
silmusemärkijate või lõngaga.

6. Teine rida heegelda läbi 
silmuste tagumiste aasade. 
Eesmistesse aasadesse heegel-
datakse hiljem krae. 

7. Heegelda kuni jõuad esimese
märgini.

8. Heegelda n ahelsilmust, kus
n on võrdne kahe märgi vahel 
olevate silmuste arvuga.

9. Jäta kahe märgi vahel olevad 
silmused vahele ja jätka heegel-
damist kinnissilmustega.

10. Veendu, et käeava on piisa-
valt suur, et mänguasja käsi 
sealt läbi mahuks. Korda sama 
teise käeavaga.

11. Kolmandal real heegelda
kinnissilmustega ümber ahela,
mitte sellest läbi.

12. Jätka kinnissilmustega 
heegeldamist, kasvatades igal 
real 1-3 silmuse võrra.

Jätka heegeldamist, kuni passe on paraja pikkusega ning viimasel real on vajalik arv silmuseid. 
Proovi kleidi ülaosa nukule selga ning veendu, et see istub kenasti ümber keha ning käed 
mahuvad käeavadest läbi. Seljale peaks jääma kahe kleidihõlma vahele väike vahe – hiljem 
lisandub kummassegi serva kinnissilmuste rida.
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Seelikuosa.

• Alusta esimest rida kahe ahel- ja ühe kinnissilmusega ning lõpeta kahe kinnissilmusega.
• Alates teisest reast alusta iga rida kolme ahelsilmuse ja ühe ühekordse sambaga (üs) ning 

lõpeta kahe ühekordse sambaga.
• Korda heegelpitsi mustrikorda (Mx) nende vahel. 
• Korda pitsiridu (My) kuni seelikuosa on soovitud pikkusega. 

 eelmise rea silmus

kinnissilmus

 

ühekordne sammas

ahelsilmus

1. Alusta esimest rida 2 x ah,
ks teise silmusesse. Korda Mx 

rea lõpuni. Lõpeta rida 2 x ks. 

2. Alates teisest reast alusta rida
3 x ah, üs teise silmusesse. Korda 
Mx  rea lõpuni. Lõpeta rida 2 x üs. 

3. Korda mustriridu My kuni 
seelik on sobiva pikkusega. Ära 
katkesta lõnga.

Krae.

1. Keera kleit tagurpidi ja heegel-
da krae esimesele reale jäänud 
aasadesse.

2. Vii heegelnõel läbi esimese
aasa, võta lõng nõelale ja too 
aas läbi. Võta lõng nõelale ja too
läbi mõlema aasa.

3. Heegelda krae kinnissilmus-
tega, kasvatades iga kahe 
silmuse järel. Katkesta lõng ja 
põimi lõngaotsad töö sisse.
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Kleidi viimistlemine.

Põimi kõik lõngaotsad töö sisse pahemal poolel. Viimistle serv sellest kinnissilmustega üle 
heegeldades. Õmble seljale nööbid ja aasad. Olenevalt kasutatud lõngast, võib olla vaja kleidi 
pitsiosa niisutada ja alusele venitada või kergelt triikrauaga pressida.

1. Heegelda kinnissilmustega
ümber kleidi serva.

2. Nurkades heegelda kolm
kinnissilmust samasse silmu-
sesse.

3. Lõpeta alumises vasakpoolses 
nurgas. Katkkesta lõng ja tõmba 
lõngaots silmusest läbi.

4. Pane lõng sukanõela taha ja
vii nõel läbi järgmise silmuse
suunaga tagant ette. Tõmba 
lõng läbi.

5. Vii nõel viimasesse silmusesse
suunaga ülevalt alla, aasade vahelt 
ja silmuse (vertikaalse samba) 
tagant.

6. Haara lõngast ja sikuta kuni 
aas on sama suur kui teised 
silmused. Põimi lõngaots töö 
sisse pahemal poolel.

7. Tee kleidi ühele küljele kinni-
tamiseks aasad, millest nööbid 
läbi mahuvad.

8. Heegelda paraja pikkusega
ahel. Jäta mõlemasse otsa 
lõngasaba.

9. Pane lõngaots nõela taha ja 
õmble ahel kleidi külge. Korda 
sama teise otsaga.
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10. Sõlmi lõngaotsad kokku ja
põimi need töö sisse.

11. Õmble nööbid kleidi külge
sobivas toonis niidiga.

Nõuanne! Ära lisa nööpe või muid väikeseid detaile mänguasjadele, mis on mõeldud noore-
matele kui 3-aastastele lastele. Soovitan heegeldada või õmmelda seelikuosa otse keha külge. 
Vaata selle juhendi esimest osa – http://bit.ly/119EkiS Seelikuosa heegeldamiseks võid 
kasutada sama pitsi mustrit, seda on võimalikm heegeldada nii ridadena kui ringselt. 

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     http://sidrun.spire.ee     http://www.facebook.com/sidrunszoo

Copyright © 2013 TÜ Spire. See dokument ja kõik selle osad, kaasa arvatud fotod ja 
illustratsioonid, on TÜ Spire omand. Kasuta seda juhendit vaid mittetulunduslikel eesmärkidel.
Juhedit või osa sellest võid avaldada oma veebilehel või blogis, kasutada seda õppevahendina 
tasuta kursusel või e-kursusel või osana tasuta heegeldamise mustrist või õpetusest. Viita 
palun algallikale -  http://sidrun.spire.ee/
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