Lihtsa kleidi ja keebi heegeldamine.
Selles juhendis näitan, kuids heegeldada lihtsat kleiti ja keepi pikalagsele loomale või nukule,
või ainult keepi istuvale loomale.

1. Kleit.
Alusta keha heegeldamist “keha lõngaga” ja vaheta lõnga seal, kus tahad, et algaks seelikuosa. Vaheta uuesti lõnga enne keha viimase ringi heegeldamist. Heegelda seelik kinnissilmustega või kasuta heegeldatud pitsi mustrit.

1. Otsusta, kus algab seelikuosa.
Jäta töö pooleli enne viimase
kinnissilmuse viimast sammu.

2. Seo “kleidi” lõng ümber “keha”
lõnga ja lükka sõlm vastu tööd.

4. Katkesta “keha” lõng ja sõlmi
lõngasabad kokku.

5. Alusta uut ringi “kleidi” lõngaga. Lõpeta ring.

7. Seelikuosa heegeldatakse
hiljem eesmistesse aasadesse.
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8. Heegelda keha viimare ring
“keha” lõngaga.

3. Võta “kleidi” lõng heegelnõelale, too läbi mõlema aasa
ja lõpeta viimane kinnissilmus.

6. Järgmisel real heegelda ainult
silmuste tagumistesse aasadesse

9. Alsuta seeliku heegeldamist.
Vii heegelnõel läbi aasa ja too
silmus läbi.
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10. Võta lõng heegelnõelale ja
too läbi silmuse. See loeb esimese kinnissilmusena.

11. Pane lõngasaba sukanõela
taha ja too lõng keha küljele.

12. Kinnita umbsõlmega ja peida
lõngasaba keha sisse.

13. Heegelda esimene ring eesmistesse aasadesse. Kasvata
kolme silmuse võrra. Jaga
kasvatuskohad ühtlaselt.

14. Jätka seeliku heegeldamist.
Kasvata igal real ühe silmuse
võrra. Jaga kasvatuskohad ühtlaselt üle seeliku.

15. Heegelda seelik valmis,
katkesta lõng ja lõpeta töö.
Põimi lõngasaba seeliku pahemal poolel töö sisse.

Märkused:
• Kasuta keha ja kleidi heegeldamiseks sarnase jämedusega lõngu.
• Kui real, kus heegeldad vaid tagumistesse aasadesse, on vaja kahandada, kasuta tavalist
kahandamisvõtet – õpetus siin.
• Lõngaotste kinnitamine ja peitmine – õpetus siin.
• Kui soovid heegeldada kaharamat seelikut, kasvata igal real rohkem kui ühe silmuse võrra.
Jaga kasvatuskohad ühtlaselt üle rea ja üle seeliku.
• Kasuta seeliku lõpetamisel selles juhendis kirjeldatud kolmandat meetodit – õpetus siin.
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2. Keep.
Kasuta keebi heegeldamisek jämedat villast või villasegust lõnga. Keep on heegeldatud edasitagasi ühekordsete sammastega ja läbi silmuste eesmiste aasade. Ära lisa väikeseid detaile,
nagu nööbid, kui heegeldad mänguasja nooremale kui 3-aastasele.

1. Heegelda ahel, mis on kolme
silmuse võrra pikem kui keha.

2. Heegelda esimene sammas
heegelnõelast neljandasse silmusesse. Lõpeta rida ja pööra töö.

3. Alusta igat rida kolme ahelsilmusega. Need loevad esimese
ühekordse sambana.

4. Heegelda sambad eesmistesse
aasadesse, et saavutada põnevam tekstuur.

5. Heegelda iga rea viimane
sammas viimasesse ahelsilmusesse, millega rida alustasid.

6. Heegelda kuni keep on piisavalt pikk, et ulatuda ümber keha.
Lõpeta töö ja peida lõngaotsad.

7. Voldi keebi ülemine kolmandik
alla – sellest saab keebile krae.

8. Kinnita keep selle ülaosas
mõne pistega.

9. Õmble ühenduskohale nööp
sobiva niidiga.
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10. Pane keep ümber keha ja
õmble pea keha külge.

11. Õmble käed keha külgedele
läbi keebi. Veendu, et nõel läheks
ka läbi keha kanga.

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
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