
Viking Vår 
Ugle                                1422-1 
Design: Tove Kirkenær og Kari H. Ødegaard 

 

Størrelse: Ferdig måler ugla ca. 40 cm i høyden og er ca. 76 

cm i omkrets. 

Materialer: Viking Vår (100% bomull), nøster à 50 g.  
Lyse blått nr. 420, 3 nøster. 

Blålilla nr. 467, 1 nøste. 

Marineblått nr. 426, 1 nøste. 

Hvitt nr. 400, 1 nøste. 

Fiberfyll eller kardet ull til fyll. 

Heklenål: 4½ mm. 

 

Heklefasthet: 16 fm i bredden med heklenål 4½ mm måler 10 

cm. Husk at heklefastheten må holdes hvis resultatet skal 

bli vellykket. 

 

Forkortelser:  

M=maske(r), lm=luftmaske(r), fm=fastmaske(r), lm-bue= 

luftmaskebue(r), st=stav(er), beg=begynn, omg=omgang), 

kjm=kjedemaske(r), sm=sammen, g=gram. 

 

1. fm på omg hekles som 1 lm. Slutt omg med 1 kjm i 1. fm 

først på omg. 2 fm sm = ta ned i 1. fm, trekk opp tråden, ta 

ned i neste fm og trekk tråden gjennom begge m. 

 

Ugle 

Legg opp 4 lm med lyse blått garn og ta sm til en ring med 1 

kjm. 

1. omg: Hekle 10 fm rundt ringen. 

2. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i neste fm, x 2 fm i neste fm, 1 fm i 

neste fm, gjenta fra x omg ut (= 15 fm).  

3. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 20 fm). 

4. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 3 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 3 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 25 fm). 

5. omg: Fortsett slik med å øke 5 fm for hver omg, og med 1 

fm mer mellom økingene for hver økingsomg til det i alt er 90 

fm i omg. 

Fortsett videre rett opp med 1 fm i hver fm på hver omg til arb 

måler ca. 30 cm. 

Fell nå som det ble økt.  

Beg fellingsomg slik: x 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver og en av 

de 16 neste fm, gjenta fra x omg ut. 

Putt inn fyll før det er felt helt ferdig. 

 

Øyne 

Legg opp 4 lm med hvitt garn og ta sm til en ring med 1 kjm. 

1. omg: Hekle 12 fm i ringen. 

2. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i neste fm, x 2 fm i neste fm, 1 fm i 

neste fm, gjenta fra x omg ut (= 18 fm). 

3. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 24 fm). 

4. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 3 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 3 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 30 fm). 

5. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 4 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 4 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 36 fm). 

6. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 5 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 5 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 40 fm). 

Hekle 1 øye til. 

Sy fast øynene og sy en mørkeblå ring med attersting rundt 1. 

fm-omg.  

 

Vinger 

Legg opp 8 lm med marineblått garn. 

1. rad: Beg i 2. lm fra nålen og hekle 1 fm i hver lm tilbake (= 

7 fm). 

2. rad: 1 fm i hver fm. 

3. rad: Hekle fm, men øk 1 fm innenfor den 1. og siste fm på 

raden. 

4., 5. og 6. rad: 1 fm i hver fm. 

7. rad: Hekles som 3. rad. 

8., 9. og 10. rad: 1 fm i hver fm. 

Fortsett slik med økinger på hver 4. rad til det er 25 fm på ra-

den og arb måler ca. 21 cm. 

Hekle på neste rad slik: 1 fm i 1. fm, hopp over 3 fm, 3 st + 3 

lm + 3 st i neste fm, x hopp over 3 fm, 1 fm i neste fm, hopp 

over 3 fm, 3 st + 3 lm + 3 st i neste fm, gjenta fra x og slutt 

med hopp over 3 fm, 1 fm i siste fm.  

 

Nebb 

Legg 13 lm med blålilla garn. 

1. rad: Beg i 2. lm fra nålen og hekle 1 fm i hver lm tilbake (= 

12 fm.                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. rad: 1 fm i hver fm. 

3. rad: 1 fm i 1. fm, 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver fm til det er 3 

fm igjen, 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i siste fm. 

4. rad: 1 fm i hver fm. 

5. rad: Hekle som 3. og 4. rad til det er 4 fm igjen. 

«6. rad»: 1 fm i hver fm. 

7. rad: Hekle de 4 fm sm til 1 fm. 

Sy nebbet til mellom øynene. 

 

Føtter 

Legg opp 4 lm med blålilla garn og ta sm til en ring med 1 kjm. 

1. omg: Hekle 10 fm i ringen. 

2. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i neste fm, x 2 fm i neste fm, 1 fm i 

neste fm, gjenta fra x omg ut (= 15 fm).  

3. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 20 fm). 

4. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 3 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 3 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 25 fm). 

5. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 4 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 4 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 30 fm). 

6. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 5 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 5 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 35 fm). 

7., 8., 9. og 10. omg: 1 fm i hver fm.  

Putt litt fyll i føttene, sy igjen åpningen og sy føttene fast under 

ugla (pass på så den blir stående stødig).  

 

 

 



Ører 

Legg opp 4 lm med marineblått garn og ta sm til en ring med 1 

kjm. 

1. omg: Hekle 8 fm i ringen. 

2. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i neste fm, x 2 fm i neste fm, 1 fm i 

neste fm, gjenta fra x omg ut (= 12 fm).  

3. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 16 fm). 

4. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 3 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 3 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 20 fm). 

5. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 4 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 4 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 24 fm). 

6., 7. og 8. omg: 1 fm i hver fm. 

9. omg: Hekle 1 rad fm med blålilla garn rundt øret (ikke i ne-

derkant). 

Hekle ett øre til. 

Lag en brett i nederkant på ørene og sy ørene til uglas hode (litt 

ut til siden). 

Sy vingene til ugla rett bak ørene. 

Lag noen «fjærdotter» av marineblått garn, knytt noen knuter 

på «magen» og tvinn garnet opp slik at det blir lett og luftig. 

 

 

 

Viking Vår 
Rosa Gris                      1422-2 
Design: Tove Kirkenær og Kari H. Ødegaard 

 

Størrelse: Ferdig måler grisen ca. 15 cm i høyden og er ca. 32 

cm lang. 

Materialer: Viking Vår (100% bomull), nøster à 50 g.  
Rosa nr. 466, 2 nøster. 

En liten rest i hvitt til øyne og litt sort til «tryne». 

2 små pynteknapper til øyne.  

Heklenål: 4½ mm. 

 

Heklefasthet: 16 fm i bredden med heklenål 4½  mm måler 10 

cm. Husk at heklefastheten må holdes hvis resultatet skal 

bli vellykket. 

 

Forkortelser:  

M=maske(r), lm=luftmaske(r), fm=fastmaske(r), lm-bue= 

luftmaskebue(r), beg=begynn,  

omg=omgang),  kjm=kjedemaske(r), sm=sammen, g=gram. 

 

1. fm på omg hekles som 1 lm. Slutt omg med 1 kjm i 1. fm 

først på omg. 2 fm sm = ta ned i 1. fm, trekk opp tråden, ta 

ned i neste fm og trekk tråden gjennom begge m. 

 

Gris 

Legg opp 4 lm med rosa garn og ta sm til en ring med 1 kjm. 

1. omg: Hekle 12 fm rundt ringen. 

2. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i neste fm, x 2 fm i neste fm, 1 fm i 

neste fm, gjenta fra x omg ut (= 18 fm).  

3., 4. og 5. omg: 1 fm i hver fm. 

6. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 24 fm). 

 

7., 8. og 9. omg: 1 fm i hver fm. 

10. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 3 neste fm, x 2 

fm i neste fm, 1 fm i hver og en av de 3 neste fm, gjenta fra x 

omg ut (= 30 fm). 

11., 12. og 13. omg: 1 fm i hver fm. 

14. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 4 neste fm, x 2 

fm i neste fm, 1 fm i hver og en av de 4 neste fm, gjenta fra x 

omg ut (= 36 fm). 

15., 16. og 17. omg: 1 fm i hver fm. 

18. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 5 neste fm, x 2 

fm i neste fm, 1 fm i hver og en av de 5 neste fm, gjenta fra x 

omg ut (= 42 fm). 

19. omg: Fortsett videre rett opp med 1 fm i hver fm til arb må-

ler ca. 28 cm. 

«20. omg»: 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver og en av de 5 neste 

fm, x 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver og en av de 5 neste fm, 

gjenta fra x omg ut (= 36 fm). 

21. omg: 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver og en av de 4 neste fm, 

x 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver og en av de 4 neste fm, gjenta 

fra x omg ut (= 30 fm). 

22. omg: 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver og en av de 3 neste fm, 

x 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver og en av de 3 neste fm, gjenta 

fra x omg ut (= 24 fm). 

23. omg: 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, 

x 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, gjenta 

fra x omg ut (= 18 fm). 

Putt inn fyll og sy sm midt bak. 

 

Rompe 

Legg opp 15 lm med rosa garn. Hekle 2 fm i hver lm tilbake. 

Sy griserompa til øverst i sømmen midt bak. 

 

Ben 

Legg opp 4 lm og ta sm til en ring med 1 kjm. 

1. omg: Hekle 10 fm rundt ringen. 

2. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i neste fm, x 2 fm i neste fm, 1 fm i 

neste fm, gjenta fra x omg ut (= 15 fm). 

3. omg: 1 fm i hver fm omg rundt. Fortsett til benet måler ca. 6 

cm. Hekle 3 ben til på samme måte. 

Fyll bena og sy de til under magen  

 

Ører  

Legg opp 15 lm med rosa garn. 

1. rad: Beg i 2. lm fra nålen og hekle 1 fm i hver lm tilbake ( = 

14 fm). 

2. rad: Hekle 1 fm i hver fm. 

3. rad: Hekle 1 fm i 1. fm, 2 fm sm til 1 fm, hekle 1 fm i hver 

fm til 3 fm igjen, hekle 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i siste fm. 

4. rad: Hekle 1 fm i hver fm. 

Gjenta 3. og 4. rad til det er 4 fm igjen. 

Hekle alle 4 fm sm til 1 fm. 

Hekle 1 øre til. 

Brett ørene dobbelt og sy de til på hodet.  

 

Øyne 

Legg opp 4 lm med hvitt garn og ta sm til en ring med 1 kjm. 

1. omg: Hekle 12 fm rundt ringen. Hekle 1 øye til. 

Sy fast øynene og sy 1 pynteknapp midt i hvert øye. 

Sy en liten firkant med sort garn til nesebor på hver side av den 

1. omg midt i «trynet». 

Trekk «trynet» litt sm ved å trekke en rosa tråd fra rett over den 

1. omg midt i «trynet til 4.-5. omg. Fest godt. 



Viking Vår 
Kanin                                         1422-3                                                         
Design: Tove Kirkenær og Kari H. Ødegaard. 

 

Størrelse: kaninen er ca. 46 cm høy + ører på ca. 12 cm.. 

MATERIALER: Viking Vår (100% bomull), nøster à 50 g. 

Hvitt nr. 400, ca. 3 nøster. 

Rosa nr. 466, ca. 1 nøste 

Litt sort garn til snute, munn og værhår. 

2 blå perler til øyne. 

4 piperensere til ørene. 

Litt tekstillim. 

En papphylse på ca. 1½ cm i diameter.  

Fiberfyll eller kardet ull til fyll. 

Heklenål: 4½ mm.  

 

Forkortelser: M=maske(r), omg=omgang, kantm=kantmaske, 

arb=arbeidet, beg=begynn,  sm=sammen, kjm= kjedemaske(r), 

lm=luftmaske(r), fm=fastmaske(r), g=gram. 

 

Heklefasthet: 16 fm i bredden med heklenål 4½ mm måler 10 

cm. Husk at heklefastheten må holdes hvis resultatet skal 

bli vellykket. 

 

1. fm på raden (omg) hekles som 1 lm og slutt omg med 1 

kjm i 1. fm. 

1. hst på raden hekles som 2 lm og slutt omg med 1 kjm i 2. 

lm. 

2 fm sm = ta ned i 1. fm, trekk opp tråden, ta ned i neste fm 

og trekk tråden gjennom begge m. 

 

Kanin 

Hode: Legg opp 4 lm med hvitt garn og ta sm til en ring med 1 

kjm. 

1. omg: Hekle 10 fm rundt ringen. 

2. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i neste fm, x 2 fm i neste fm, 1 fm i 

neste fm, gjenta fra x omg rundt (= 15 fm). 

3. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, gjenta fra x omg 

rundt (= 20 fm). 

4. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 3 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 3 neste fm, gjenta fra x omg 

rundt (= 25 fm). 

5. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 4 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 4 neste fm, gjenta fra x omg 

rundt (= 30 fm). 

6. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 5 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 5 neste fm, gjenta fra x omg 

rundt (= 35 fm). 

7. - 14. omg: 1 fm i hver fm. 

Hekle videre og fell nå tilsvarende økingene til 15 fm igjen.  

 

Snute: 

Legg opp 4 lm med hvitt garn og ta sm til en ring med 1 

 

kjm. 

1. omg: Hekle 8 fm i ringen. 

2. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i neste fm, x 2 fm i neste fm, 1 fm i  

 

 

 

neste fm, gjenta fra x omg ut (= 12 fm). 

3. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, x 2 fm  

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 16 fm). 

4. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 3 neste fm, x 2 fm  

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 3 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 20 fm). 

5. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 4 neste fm, x 2 fm  

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 4 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 24 fm). 

 

Ben og kropp: 

Ben: Legg opp 10 lm med hvitt garn. 

1. rad: Beg i 2. lm fra nålen og hekle 1 fm i hver lm (= 9 fm). 

2. rad: 2 fm i hver fm (= 18 fm). 

Fortsett frem og tilbake med 1 fm i hver fm til arb måler ca. 12 

cm. Øk på neste rad 1 fm i hver side til 20 fm. Hekle videre til 

kroppen: 

 

Kropp: Hekle 2 fm i 1. og siste fm på raden, 1 fm i hver og en 

av de øvrige fm (= 22 fm).  

Hekle frem og tilbake over de 22 fm til hele arb måler ca. 17 

cm. Del arb i to til ermehull og hvert stykke hekles ferdig hver 

for seg. Hekle frem og tilbake over 11 fm til ermehullet måler 

ca. 5-6 cm, klipp av garnet. Hekle den andre delen lik. 

 

Ermer: Legg opp 9 lm med hvitt garn. 

1. rad: Beg i 2. lm fra nålen og hekle 8 fm tilbake. 

2. rad: Hekle 2 fm i hver fm raden ut (= 16 fm). 

Hekle videre 1 fm i hver fm på hver rad til arb måler ca. 10 cm. 

Hekle 1 erme til på samme måte. Sy sm hvert ben opp til skrit-

tet. Sy kroppen sm. Sy litt sm på hver skulder til passe halsvid-

de. Fyll ben, kropp og hode. Putt inn en papphylse mellom 

kropp/hode midt i fyllet (innmaten på en dorull kan klippes og 

tapes til). Fyll godt rundt hals og kropp og sy hodet godt fast til 

kroppen.  

Fyll ermene og sy de pent til kroppen i «ermehullet».  

Putt litt fyll i snuten og sy den til nederst på hodet. Brodèr at-

tersting med sort garn på tvers på snuten og ned til bunnen av 

snuten. Brodèr munnen med sort garn på tvers under snuten. 

   

Ører: Legg opp 7 lm med hvitt garn (til ytterøret), (5 lm) med 

rosa garn til (innerøret). 

1. rad: Beg i 2. lm fra nålen og hekle 6 (4 fm). 

2. rad: Hekle 2 fm i hver fm raden ut = 12 fm (8 fm). 

3. rad: Hekle fm, men øk 1 fm innenfor den 1. og siste fm til 

14 fm (10 fm). 

4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. og 11. rad: 1 fm i hver fm. 

12. rad: Fell 1 fm innenfor den ytterste fm i hver side (= 12 fm 

(8 fm)). 

13. rad: 1 fm i hver fm. 

14. rad: Fell som på 12. rad = 10 fm (6 fm).  

15. rad: Fell som på 12. rad = 8 fm (4 fm).  

14. rad: (kun hvitt øre) fell som på 12. rad = 6 fm. 

16. rad: (kun hvitt øre), fell som på 12. rad (= 4 fm). 

17. rad: (begge) 1 fm i 1. fm, stikk nålen i 2. fm, 3. fm, og 4. 

fm og trekk alle 4 sm til 1 fm. 

Sy ytterøret sm med innerøret Putt inn 2 piperensere og bøy 

dem dobbelt, lag en liten fold nederst på hvert øre og sy dem til 

midt oppe på hodet.  

 

 



Sy fast 2 blå perler til øyne. Fest litt sort garn til øyenvipper og 

værhår (fest eventuelt med litt tekstillim) og tvinn garnendene 

opp slik at de spriker litt. 

Lag en hvit pompong og sy på bak som «hale».  

  

Vest 

Legg opp 49 lm med rosa garn. 

1. rad: Beg i 2. lm fra nålen og hekle 1 fm i hver lm tilbake (= 

48 fm). 

2. rad: Hekle 1 fm i hver fm frem og tilbake til arb måler ca. 4 

cm. 

Del arb i hver side til rygg og forstykker som hekles ferdig 

hver for seg. 

Ryggen: Hekle frem og tilbake over ryggens 24 fm til arb må-

ler ca. 10 cm. 

Forstykker: Hekle frem og tilbake over 12 fm til arb måler ca. 

10 cm. Hekle det andre forstykket på samme måte. 

Sy sm ca. 5 cm, fra ytterkant og innover på hver skulder. 

Hekle 1 omg med picoter rundt vest og ermehull slik: 1 fm + 2 

lm + 1 fm i 1. fm/fm- rad, hopp over 1 fm/1 fm-rad, x 1 fm + 2 

lm + 1 fm i neste fm/fm- rad, hopp over 1 fm/1fm-rad, gjenta 

fra x.  

Lag en lm-snor av ca. 30 lm på hver side innenfor picotkanten 

øverst ved halsen. 

Lag 2 knuter ytterst på snora. Fest snora godt innerst ved kan-

ten. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viking Vår    
Hund                        1422-4 
Design: Tove Kirkenær og Kari H. Ødegaard 

 

Størrelse: Ferdig måler hunden (sittende) ca. 34 cm i høyden.  

Materialer: Viking Vår (100% bomull), nøster à 50 g.  
Beige nr. 407, 3 nøster. 

Sort nr. 403, 1 nøste. 

Hvitt nr. 400, 1 nøste eller en liten rest til øyne. 

2 plastøyne 

Fiberfyll eller kardet ull til fyll.  

Heklenål: 4½ mm. 

 

Heklefasthet: 16 fm i bredden med heklenål 4½ mm måler 10 

cm. Husk at heklefastheten må holdes hvis resultatet skal 

bli vellykket. 

 

Forkortelser:  

M=maske(r), lm=luftmaske(r), fm=fastmaske(r), lm-bue= 

luftmaskebue(r), beg=begynn, omg=omgang), kjm= kjedemas-

ke(r), sm=sammen, g=gram. 

 

1. fm på omg hekles som 1 lm. Slutt omg med 1 kjm i 1. fm 

først på omg. 1. st hekles som 3 lm. 2 fm sm = ta ned i 1. fm, 

trekk opp tråden, ta ned i neste fm og trekk tråden gjen-

nom begge m. 

 

Hund 

Kropp: Beg nede og legg opp 5 lm med beige garn og ta sm til 

en ring med 1 kjm. 

1. omg: Hekle 10 fm i ringen. 

2. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i neste fm, x 2 fm i neste fm, 1 fm i 

neste fm, gjenta fra x omg ut (= 15 fm).  

3. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 20 fm).  

4. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 3 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 3 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 25 fm).  

5. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 4 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 4 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 30 fm).  

6. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 5 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 5 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 35 fm).  

7. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 6 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 6 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 40 fm).  

8. omg: 1 fm i hver fm. 

9. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 7 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 7 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 45 fm).  

10. omg: 1 fm i hver fm på hver omg til arb måler ca. 16 cm.  

11. omg: x 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver og en av de 7 neste 

fm, gjenta fra x omg ut (= 40 fm).  

12. omg: 1 fm i hver fm. 

13. omg: Gjenta 11. og 12. omg, men med 1 fm mindre mel-

lom fellingene for hver fellingsomg til det er 20 fm igjen på 

omg. 

 

 



«14. omg»: 1 fm i hver fm (halsen). 

15. omg: Her beg hodet, hekle 2 fm i hver annen fm omg ut (= 

30 fm). 

16. omg: 1 fm i hver fm. 

17. omg: 2 fm i hver annen fm omg ut (= 45 fm). 

18. omg: 1 fm i hver fm på hver omg til arb måler ca. 28 cm. 

«19. omg»: x 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver og en av de 7 neste 

fm, gjenta fra x omg ut (= 40 fm). 

20 omg: 1 fm i hver fm på hver omg til arb måler ca. 30 cm. 

«21 omg»: x 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver og en av de 6 neste 

fm, gjenta fra x omg ut (= 35 fm). 

OBS! Putt inn fyll før åpningen blir for liten. 

22. omg: Fortsett videre med fellinger som på 21. omg, men 

med 1 fm mindre mellom fellingene for hver fellingsomg til det 

er 10 fm igjen på omg 

Trekk sm i toppen og fest godt. 

 

Bakben 

Legg opp 4 lm med beige garn og ta sm til en ring med 1 kjm. 

1. omg: Hekle 10 fm i ringen. 

2. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i neste fm, x 2 fm i neste fm, 1 fm i 

neste fm, gjenta fra x omg ut (= 15 fm). 

3. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (=20 fm). 

4. omg: 1 fm i hver fm på hver omg til arb måler ca. 13 cm. 

Hekle 1 ben til. 

 

Forben 

Legg opp 4 lm med beige garn og ta sm til en ring med 1 kjm. 

1. omg: Hekle 10 fm i ringen. 

2. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i neste fm, x 2 fm i neste fm, 1 fm i 

neste fm, gjenta fra x omg ut (= 15 fm). 

3. omg: 1 fm i hver fm på hver omg til arb måler ca. 11 cm. 

Hekle 1 ben til. 

 

Nese 

Legg opp 5 lm med beige garn og ta sm til en ring med 1 kjm. 

1. omg: Hekle 10 fm i ringen. 

2. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i neste fm, x 2 fm i neste fm, 1 fm i 

neste fm, gjenta fra x omg ut (= 15 fm).  

3. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 20 fm).  

4. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 3 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 3 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 25 fm).  

5. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 4 neste fm, x 2 fm 

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 4 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 30 fm). 

6., 7., 8. og 9. omg: 1 fm i hver fm. 

 

Hale  
Legg opp 12 lm med sort garn. Beg i 2. lm fra nålen og hekle 1 

fm i hver lm tilbake (= 11 fm). Hekle videre 1 fm i hver lm på 

den andre siden tilbake. Sy sm på langs. 

 

Ører 
Legg opp 4 lm med sort garn og ta sm til en ring med 1 kjm. 

1. omg: Hekle 10 fm i ringen. 

 

 

 

2. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i neste fm, x 2 fm i neste fm, 1 fm i 

neste fm, gjenta fra x omg ut (= 15 fm).  

3., 4., 5., 6., 7. og 8. omg: 1 fm i hver fm. 

9. omg: Fell 3 fm jevnt fordelt på omg (= 12 fm).  

10. omg: Hekle videre rundt i fm med 1 fm i hver fm til arb 

måler ca. 9 cm. 

Hekle deretter 1 cm frem og tilbake over 6 fm. 

Trekk gjennom alle 6 fm til 1 fm.  

 

Øyne 

Legg opp 4 lm med hvitt garn og ta sm til en ring med 1 kjm. 

1. omg: Hekle 12 fm rundt ringen. Hekle 1 øye til. 

 

Snute 

Legg opp 7 lm med sort garn. 

1. rad: Beg i 2. lm fra nålen og hekle 1 fm i hver lm tilbake (= 

6 fm). 

2. rad: Hekle 1 fm i hver fm. 

3. rad: 1 fm i 1. fm, 2 fm sm til 1 fm, 2 fm sm til 1 fm. 

4. rad: 1 fm i hver fm. 

5. rad: Hekle de 4 fm sm til 1 fm. 

 

Montering 

Putt fyll i ben og armer og sy de til kroppen (se bildet). 

Putt litt fyll i nesa og sy den til midt i ansiktet, 1 omg fra halsen 

og oppover. 

Sy snuten til midt på nesa. 

Sy på de hvite øynene og sy deretter plastøyne midt i de hvite 

øynene. 

Sy på ører, litt på siden av «issen». 

Sy på halen bak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viking Vår 
Grå Elefant         1422-5 
Design: Tove Kirkenær og Kari H. Ødegaard 

 

Størrelse: Ferdig måler elefanten ca. 24 cm i høyden og er ca. 

42 cm lang. 

Materialer: Viking Vår (100% bomull), nøster à 50 g.  
Mørke grått nr. 415, 3 nøster. 

Rosa nr. 466, 1 nøste. 

Hvitt nr. 400, 1 nøste (eventuelt en liten rest til øyne og støt-

tenner. 

Litt sort garn til pupiller i øynene. 

2 hvite piperensere.  

Fiberfyll eller kardet ull. 

Heklenål: 4½ mm. 

 

Heklefasthet: 16 fm i bredden med heklenål 4½ mm måler 10 

cm. Husk at heklefastheten må holdes hvis resultatet skal 

bli vellykket. 

 

Forkortelser:  

M=maske(r), lm=luftmaske(r), fm=fastmaske(r), lm-bue= 

luftmaskebue(r), st=stav(er), beg=begynn, omg=omgang), 

kjm=kjedemaske(r), sm=sammen, g=gram. 

 

1. fm på omg hekles som 1 lm. Slutt omg med 1 kjm i 1. fm 

først på omg. 1. st hekles som 3 lm. 2 fm sm = ta ned i 1. fm, 

trekk opp tråden, ta ned i neste fm og trekk tråden gjen-

nom begge m. 

 

Elefant 

Ben: Legg opp 4 lm med rosa garn og ta sm til en ring med 1 

kjm. 

1. omg: Hekle 12 fm i ringen. 

2. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i neste fm, x 2 fm i neste fm, 1 fm i 

neste fm, gjenta fra x omg ut (= 18 fm). Bytt til grått garn. 

3. omg: 1 fm i hver fm.  

4. omg: 1 fm i hver fm. Fortsett rett opp til arb måler ca. 12 

cm. 

Hekle 1 ben til på samme måte (= framben), hekle 2 ben til på 

samme måte, men ca. 11 cm (= bakben).  

 

Snabel  

Legg opp 4 lm med rosa garn og ta sm til en ring med 1 kjm. 

1. omg: Hekle 12 fm rundt ringen. Bytt til grått garn. 

2. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i neste fm, x 2 fm i neste fm, 1 fm i 

neste fm, gjenta fra x omg ut (= 18 fm). 

3. omg: Hekle 1 fm i hver fm til arb måler ca. 8 cm.  

4. omg: Øk 3 fm jevnt fordelt (= 21 fm). 

5. omg: Fortsett rett opp med 1 fm i hver fm til arb måler ca. 

14 cm. 

6. omg: Øk 3 fm jevnt fordelt (= 24 fm). 

7. omg: Fortsett rett opp med 1 fm i hver fm til arb måler ca. 

16 cm. 

8. omg: 1 fm i 1. fm, 2 fm i neste fm, x 1 fm i neste fm, 2 fm i 

neste fm, gjenta fra x omg ut (= 36 fm). 

9. omg: Fortsett rett opp med 1 fm i hver fm til arb måler ca. 

18 cm. 

 

 

 

 

10. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 5 neste fm, x 2 

fm i neste fm, 1 fm i hver og en av de 5 neste fm (= 42 fm). 

11. omg: Sett ett merke i beg på omg og etter 21 fm og øk 6 fm 

innenfor merkene. (= 48 fm).                                        

Sett et merke midt oppe på hodet (en rød tråd). 

12. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 7 neste fm, x 2 

fm i neste fm, 1 fm i hver og en av de 7 neste fm (= 54 fm). 

13. omg»: 1 fm i hver fm, hekle til arb måler ca. 27 cm. 

14. omg: Fell 4 fm, 2 fm på hver side av det røde merket (= 50 

fm). 

15. omg: Hekle1 fm i hver fm på hver omg til arb måler ca. 43 

cm, MEN når arb måler 33 cm, felles det 5 fm fra merke til 

meke på hodedelen, og det økes 5 fm på undersiden av merke-

ne. 

«16. omg»: 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver og en av de 8 neste 

fm, x 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver og en av de 8 neste fm, 

gjenta fra x omg ut (= 45 fm). 

17. omg: 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver og en av de 7 neste fm, 

x 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver og en av de 7 neste fm, gjenta 

fra x omg ut (= 40 fm). 

18. omg: 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver og en av de 6 neste fm, 

x 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver og en av de 6 neste fm, gjenta 

fra x omg ut (= 35 fm). 

19. omg: 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver og en av de 5 neste fm, 

x 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver og en av de 5 neste fm, gjenta 

fra x omg ut (= 30 fm). 

Putt inn fyll. Sett en piperenser midt i snabelen (pass på så det 

blir fyll rundt piperenseren).  

Tråkle rundt åpningen og trekk sm midt bak. 

 

Hale  
Legg opp 21 lm med grått garn. Beg i 2. lm fra nålen og hekle 

1 kjm i hver lm tilbake (= 20 kjm). Lag en liten dusk i enden og 

sy halen til midt bak. 

 

Ører 
Legg opp 4 lm med grått garn og ta sm til en ring med 1 kjm. 

1. rad: 3 lm (= 1. st), hekle videre 6 st i ringen. 

2. rad: 3 lm (= 1. st), 2 st i hver st. 

3. rad: 3 lm (= 1. st), x 2 st i neste st, 1 st i neste st, gjenta fra x 

raden ut (= 17 st). 

4. rad: 1 fm i hver st. 

5. rad: 1 fm i hver fm. Bytt til rosa garn. 

6. rad: Beg nede ved opplegget og hekle 2 fm i hver fm til nes-

te side ved opplegget. 

7. rad: 1 fm i hver fm. 

8. rad: Hekle picoter: Beg i oppleggsringen med 1 fm + 2 lm + 

1 fm, hopp over 1 fm, x 1 fm + 2 lm + 1 fm i neste fm, 

hopp over 1 fm, gjenta fra x, slutt med 1 fm + 2 lm + 1 fm på 

den andre siden i oppleggsringen.    

 

Øyne 

Legg opp 4 lm med hvitt garn og ta sm til en ring med 1 kjm. 

1. omg: Hekle 12 fm rundt ringen. Hekle 1 øye til. 

 

Støttenner  
Legg opp 9 lm med hvitt garn. 

1. rad: Beg i 2. lm fra nålen og hekle 1 fm i hver lm tilbake (= 

8 fm). 

2. rad: Hekle 1 fm i hver fm. 

 

 



3. rad: 1 fm i 1. fm, 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver og en fm til 3 

fm igjen, 2 fm sm til 1 fm. 

4., 5., og 6. rad: 1 fm i hver fm. 

7. rad: 1 fm i 1. fm, 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver og en fm til 3 

fm igjen, 2 fm sm til 1 fm. 

Gjenta 4., 5., 6. og 7. rad til det er 4 fm igjen. 

Hekle 1 fm i hver fm.  

Trekk gjennom alle 4 m. 

Hekle en støttann til. 

Legg en ½ piperenser midt på støttanna, rull sm og sy til på 

langs. 

La piperenseren gå litt inn i hodet på elefanten og sy støttenne-

ne til hodet. 

Sy på ører og øyne. Sy en fransk knute med sort garn midt i 

øynene. Brodèr noen kjedesting med rosa garn mellom støtten-

nene til munn. 

Putt fyll i bena og sy de til under magen på elefanten.  

 

 

 

Viking Vår 
Teddybjørn                  1422-6 
Design: Tove Kirkenær og Kari H. Ødegaard 

 

Størrelse: Ferdig måler teddybjørnen ca. 45 cm. 

Materialer: Viking Vår (100% bomull), nøster à 50 g.  
Oker  nr. 445, 3 nøster. 

Naturhvitt nr. 402, 1 nøste. 

En rest med sort garn til munn. 

Blå/lilla nr. 467, 2 nøster. 

2 glassøyne. 

2 pynteknapper til bukseselene. 

En papphylse på ca. 1½ cm i diameter.  

Fiberfyll eller kardet ull. 

Heklenål: 4½ mm. 

 

Heklefasthet: 16 fm i bredden med heklenål 4½ mm måler 10 

cm. Husk at heklefastheten må holdes hvis resultatet skal 

bli vellykket. 

 

Forkortelser:  

M=maske(r), lm=luftmaske(r), fm=fastmaske(r), lm-bue= 

luftmaskebue(r), beg=begynn, omg=omgang), kjm= kjedemas-

ke(r), sm=sammen, g=gram. 

 

1. fm på omg hekles som 1 lm. Slutt omg med 1 kjm i 1. fm 

først på omg. 2 fm sm = ta ned i 1. fm, trekk opp tråden, ta 

ned i neste fm og trekk tråden gjennom begge m. 

 

Teddybjørn 

Kropp: 

Beg nede og legg opp 4 lm med oker. Ta sm til 

en ring med 1 kjm. 

1. omg: Hekle 10 fm i ringen. 

2. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i neste fm, x 2 fm i neste fm, 1 fm i  

neste fm, gjenta fra x omg ut (= 15 fm). 

3. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, x 2 fm  

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 20 fm).  

4. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 3 neste fm, x 2 fm  

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 3 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 25 fm).  

5. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 4 neste fm, x 2 fm  

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 4 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 30 fm).  

6. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 5 neste fm, x 2 fm  

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 5 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 35 fm).  

7. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 6 neste fm, x 2 fm  

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 6 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 40 fm).  

8. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 7 neste fm, x 2 fm  

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 7 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 45 fm). 

9. omg: Fortsett videre rett opp med 1 fm i hver fm til kroppen 

måler ca. 22 cm.  

Hode: 

Legg opp og hekle som kroppen til det er 40 fm i omg (til og 

med 7. omg). 

8. omg: Fortsett videre rett opp med 1 fm i hver fm til hodet 

måler ca. 11 cm. 

«12. omg: x hekle 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver og en av de 6 

neste fm, gjenta fra x omg ut (= 35 fm). 

13. omg: 1 fm i hver fm. 

14. omg: x 2 fm sm til 1 fm, 1 fm i hver og en av de 5 neste 

fm, gjenta fra x omg ut.  

15. omg: 1 fm i hver fm. 

 

Ermer: Legg opp 4 lm med naturhvitt garn og ta sm til en ring 

med 1 kjm. 

1. omg: Hekle 10 fm i ringen. 

2. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i neste fm, x 2 fm i neste fm, 1 fm i  

neste fm, gjenta fra x omg ut (= 15 fm). 

3. omg: Hekle fm, men øk 2 fm på omg (= 17 fm). Bytt til 

oker. 

4. omg: Hekle videre rundt med 1 fm i hver fm til arb måler ca. 

12 cm. Hekle ett erme til. 

 

Ben: Legg opp 4 lm med naturhvitt garn og ta sm til en ring 

med 1 kjm. 

1. omg: Hekle 10 fm i ringen. 

2. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i neste fm, x 2 fm i neste fm, 1 fm i  

neste fm, gjenta fra x omg ut (= 15 fm). 

3. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, x 2 fm  

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 20 fm). 

4. omg: Hekle fm, men øk 2 fm på omg (= 22 fm). Bytt til 

oker. 

5. omg: Hekle videre rundt med 1 fm i hver fm til arb måler 

ca.16 cm. Hekle ett ben til. 

 

Ører: 

Legg opp 4 lm med naturhvitt garn og ta sm til en ring med 1 

kjm. 

1. omg: Hekle 10 fm i ringen. 

2. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i neste fm, x 2 fm i neste fm, 1 fm i  

neste fm, gjenta fra x omg ut (= 15 fm). 

3. omg: Hekle fm, men øk 2 fm på omg (= 17 fm).  

Hekle videre 4 omg med 1 fm i hver fm. 

Hekle ett øre til. 

 

 

 

 



Snute: 

Legg opp 4 lm med naturhvitt garn og ta sm til en ring med 1 

kjm. 

1. omg: Hekle 8 fm i ringen. 

2. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i neste fm, x 2 fm i neste fm, 1 fm i  

neste fm, gjenta fra x omg ut (= 12 fm). 

3. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, x 2 fm  

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 16 fm). 

4. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 3 neste fm, x 2 fm  

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 3 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 20 fm). 

5. omg: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og en av de 4 neste fm, x 2 fm  

i neste fm, 1 fm i hver og en av de 4 neste fm, gjenta fra x omg 

ut (= 24 fm). 

 

Montering: 

Putt fyll i hodet og sy sm på tvers øverst.  

Putt litt fyll i hvert øre og sy de til på hver side av tverrsømmen 

øverst på hodet.  

Putt litt fyll i snuten og sy den til midt i ansiktet.  

Sy på øyne. 

Brodèr noen kontursting med sort garn fra midt på snuten og 

ned til kanten. Brodèr kontursting til munn langs kanten under 

snuten. 

Sy sm på hver skulder til passende halsåpning.   

Fyll kroppen og putt inn en papphylse mellom kropp/hode midt  

i fyllet (innmaten på en dorull kan klippes og tapes til). 

Fyll godt rundt hals og kropp og sy hodet godt fast til kroppen.  

Putt fyll i armer og ben og sy dem pent til kroppen. 

 

Bukse:  

Legg løst opp 25 lm med blå/lilla garn. 

1. rad: Beg i 2. lm fra nålen og hekle 1 fm i hver lm tilbake (= 

24 fm). 

2. rad: Hekle 1 fm i hver fm til arb måler 4 cm. 

«3. rad»: 2 fm i 1. fm, 1 fm i hver og 1 fm, 2 fm i siste fm (= 

26 fm). 

Hekle til arb måler 14 cm, men etter 7 cm, hekles 2 fm sm til 1 

fm i hver side. 

Hekle 2 deler. 

Sy sm de 4 cm til bena. Sy sm foran og bak. 

Hekle 1 omg fm nede rundt bena og 1 omg fm rundt livet på 

buksa. 

Seler: Legg opp 43 lm. 

1. rad: Beg i 2. lm fra nålen og hekle 1 fm i hver lm tilbake (= 

42 fm). 

2. rad: Hekle 1 rad fm på den andre siden av opplegget. 

Hekle 2 stk.  

 

Tverrstropp: Legg opp 7 lm. 

1. rad: Beg i 2. lm fra nålen og hekle 1 fm i hver lm tilbake (= 

6 fm). 

2. rad: Hekle 1 rad fm på den andre siden av opplegget. 

 

 

 

Sy selene til buksa, ca. 1 cm fra sømmen midt bak, kryss selene 

og sy de til på samme måte ved sømmen foran.  

Sy tverrstroppen til selene og sy på 2 pynteknapper.  

 


