Drømmefanger
- Sky, Soul og Air

Design: Birte Aartun
Foto: Fotograf B.T. Stokke as

MÅL
Ringens diameter: ca. 21–22 cm.
Uglen er ca. 9–10 cm høy.
GARN
Sky, 70% babyalpakka, 30% silke.
Air, 78% suri alpakka, 22% nylon.
Soul, 68% babyalpakka, 32% nylon.
Garnforbruk:
25 g eller rester av alle farger
Sky: Rosa nr. DL 313, lys rosa nr. DL 306, olivengrønn nr. DL 316, vinrød nr. DL 315 og naturhvit nr.
DL 301.
Soul: Lysegrå nr. DL 203 og brun nr. DL 206.
Air: Grønn nr. DL 106
I tillegg: Litt oransje restegarn (eller brodergarn) til nebb.
HEKLENÅLER
Nr. 3–3,5 og 4–4,5.
TILBEHØR
Uroring – eller lag din egen av aluminiumstråd/kraftig ståltråd.
Evt. fiskesnøre til oppheng (i stedet for garn).
Fyllvatt, ullflor eller oppklippet restegarn til fyll.
HEKLEFASTHET
Den innerste, lys rosa «blomsten» på uglekroppen måler ca. 3,5 cm i diameter.
TRÅDRING:
Legg tråden i en løkke, hent opp tråden gjennom løkken og sett den på heklenålen, men ikke trekk
sammen til en maske. Hekle 1. omg som beskrevet i oppskriften i trådringen. Trekk så i endetråden slik
at ringen lukkes helt og avslutt med kjm.
EN KNOPP:
Hekle 5 st i 1 m, men for hver st utelates det siste gjennomtrekket slik:
* Kast på nålen, stikk den gjennom m og trekk opp en løkke, kast på nålen og trekk gjennom 2 løkker
* (= 2 løkker på nålen), gjenta *--* 4 ggr til (= 6 løkker på nålen), kast og trekk gjennom alle løkkene på
nålen, stram godt.
UGLEN
For- og baksiden begynner med en heklet sirkel, som «bygges ut» med hodedel. Øyne, nebb og hjerte
broderes før for- og bakside hekles sammen med et utvidet «mellomstykke».
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FORSIDE
Heklet sirkel: Sirkelen skal monteres med vrangen
ut. Lag en trådring som forklart over, med lys rosa
Sky,
1. omg: Bruk heklenål nr. 3 og hekle 3 lm (= 1 st),
11 st i ringen, 1 kjm i 3. lm. Stram til løkken slik at
den lukkes helt.
2. omg: Hekle 1 lm, 2 fm samme sted, * 1 knopp
i neste m (se egen forklaring), 2 fm i neste m *,
gjenta *--* ut omg, slutt siste gang med 1 kjm i
første fm = 6 knopper.
3. omg: Skift til lysegrå Soul og hekle 2 løse lm,
hekle så forlengede st ved å hekle * 2 st i samme
m som de 2 fm på forrige omg, hekle så 2 st i
knopp-m *, gjenta *--* ut omg, slutt siste gang
med 1 kjm i første st = 24 st.
4. omg: Skift til rosa Sky og hekle 1 lm, 2 fm
samme sted, * 1 knopp i neste m, 2 fm i neste m
*, gjenta *--* ut omg, slutt siste gang med 1 kjm i
første fm = 12 knopper.
5. omg: Som 3. omg.
6. omg: Hekle 1 lm, * 4 fm, 2 fm i neste m (= 1 m
økt) *, gjenta fra *--* ut omg, slutt siste gang med 1
kjm i første fm på omg.
7. omg: Skift til brun Soul: 2 lm, * 2 st i neste m (=
1 m økt), 5 st *, gjenta fra *--* og slutt siste gang
med 1 kjm i 2. lm. Ryk tråden.
OBS: Vrangen av sirkelen brukes som rette på
uglen. Vær oppmerksom på dette ved festing av tråder og videre forklaring i oppskriften.
Hodedel: Legg sirkelen med forsiden mot deg og forestill deg at spissen på nebbet kommer mellom 2 lys
rosa knopper. Trekk en linje fra denne «spissen» og rett opp mot ytterkanten av sirkelen for å finne m som
er midt på uglens hode. Tell 6 m til høyre for denne midtm og sett tråden til fra retten i den 6. m.
Hekle med brun Soul: 3 lm (= 1. st), 1 st samme sted, 2 st i neste st, 4 fm, 1 kjm dypt ned i neste st (=
midten av hodet), 4 fm, 2 st i hver av de 2 neste st.
Snu med 2 lm, 2 fm i første st, hekle fm fram til midtm; 1 kjm, hekle fm til siste st; 2 fm i denne.
Herfra hekles videre rundt hele uglen (du skal ikke snu og hekle tilbake over hodets m) slik: 1 lm, hekle fm
langs siden av øret, og deretter fm ut omg, men øk m for hver 7. m (dvs. hekle 6 fm, 2 fm i 1 m, vekselvis).
Hekle til du kommer til spissen av øret i motsatt side, 1 lm, hekle fm langs oversiden av hodet, men med
1 kjm i midtm, hekle til du er tilbake der du startet, 1 lm og 1 kjm. Ryk tråden og fest.
BAKSIDE
Hekles som forsiden.
ØYNE
Lag en trådring med naturhvit Sky.
1. omg: Bruk heklenål nr. 3 og hekle 1 lm, 10 fm i ringen, slutt med 1 kjm i første fm. Stram løkken godt til.
2. omg: 1 lm, 2 fm i hver m, avslutt med 1 kjm i første fm = 20 m.
3. omg: 1 lm, deretter fm ut omg, avslutt med 1 kjm i første fm. Ryk tråden og fest.
Sy lukkede øyne ved å sy en halvsirkel med brun Soul og attersting i hvert øye (se bildet).
Hekle et øye til.
VINGER
Hekle med dobbel tråd brun Soul og heklenål nr. 4, hekle litt løst. Hekle 10 lm. Beg så i vingespissen og
hekle 1 fm i den 2. m fra nålen, 1 fm i neste m, 1 st, 4 dbst, 1 st, 1 fm.
Snu med 1 lm og hekle tilbake, men på undersiden av lm-raden (lm-raden blir altså i midten av vingen): 1
fm, 4 dbst, 1 st, 2 fm, 1 lm, slutt så med 1 kjm i aller første fm. Ryk tråden og fest.
Hekle en vinge til.
BLOMST
Hekles fast med heklenål nr. 3. Begynn med vinrødt: 6 lm, fest i ring med 1 kjm.
1. omg: 1 lm, 12 fm i ringen, slutt med 1 kjm i første fm.
2. omg: Bytt til lys rosa eller rosa Sky og hekle * 3 lm, i neste m hekles 1 st + 1 dbst + 1 st,
3 lm, 1 kjm i neste m *, gjenta *--* ut omg, slutt siste gang med 1 kjm i første lm på omg = 6
blomsterblader. Ryk tråden og fest.
Hekle 3 eller flere blomster (se bildet).
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BLADER
Størrelsen på bladene kan varieres ytterligere ved å hekle løst eller fast, og ved å bruke tykkere heklenål.
Det hekles alltid med dobbel tråd, enten dobbel tråd olivengrønn Sky – eller 1 tråd grønn Air og 1 tråd
grønn Sky.
Lite blad: Hekle 5 løse lm, deretter 1 fm i den 2. m fra nålen, 1 st i hver av de 2 neste lm, 1 fm, 3 lm, 1
kjm i den første av disse (= pikot) = spissen av bladet.
Snu med 1 lm og hekle tilbake på «undersiden» av lm-raden (lm-raden blir altså midtlinjen i bladet): 1 fm,
2 st, 1 fm = enden av bladet. * Vend nå bladet slik at spissen av bladet vender fra deg og hekle 1 lm, hold
så tråden under bladet, stikk nålen inn fra oversiden/retten og hekle kjm langs lm-raden midt i bladet (slik
blir det en «nerve» langs hele midtlinjen). *
Større blad: Hekle 7 løse lm, deretter 1 fm i den 2. m fra nålen, 1 fm, 1 hst, 2 st, 1 hst, 1 fm, 3 lm, 1 kjm
i den første av disse (= pikot) = spissen av bladet.
Snu med 1 lm og hekle tilbake på «undersiden» av lm-raden (lm-raden blir altså midtlinjen i bladet): 1 fm,
1 hst, 2 st, 1 hst, 1 fm = enden av bladet. Hekle så midtnerven fra *--* som for lite blad.
NØTT
Hekle med dobbel tråd brun Soul og nål nr. 4: 3 lm, 3 dbst i den 1. lm, ryk tråden og trekk den gjennom
m. Knyt hardt sammen de to trådendene slik at nøtten blir rund og fin.
SOPP
Hekle med dobbel tråd vinrødt og nål nr. 4: 3 lm, sett i ring med 1 kjm. 3 lm, 10 dbst i ringen. Ryk tråden.
Bruk denne til å sy tråklesting langs dbst slik at arb snurpes sammen. Knyt sammen endene. Sy hvite
«prikker» = doble sting med dobbel tråd naturhvit Sky (se bildet).
RING
Bruk en uroring i passe størrelse, eller form din egen av aluminiumstråd (eller ståltråd), med diameter ca.
21 cm. Former du din egen kan det være enklest å hekle trekket over mesteparten av aluminiumstråden
før du setter den sammen til en ring, og hekle over skjøten til slutt. Hekle med dobbel tråd; vekselvis grønn
Sky + grønn Air og dobbel tråd hvit Sky. Bruk nål nr. 4 og hekle fm rundt ringen; varier med 4–6 grønne m
og 3–5 hvite m. Ved fargeskift tas siste gjennomtrekk med den nye fargen. La fargen du ikke hekler med
følge med langs baksiden av ringen slik at den hekles med og blir liggende inni fm du hekler. Fest sammen
med 1 kjm i første fm, pass på at trekket ikke har vridd seg før du lukker sirkelen.
MONTERING
Sy fast øynene til uglens for- og evt. bakside (se bildet).
Nebb: Med utgangspunkt i spissen av nebbet sys lange sting i vifteform mot øynene, gjerne i flere lag;
bruk en rest oransje garn – eller en annen farge.
Hjerte: Sy et hjerte med dobbel tråd vinrød Sky (eller en rest); sy plattsøm midt i det lyserosa feltet i
heklesirkelen (se bildet): Begynn med spissen av hjertet og sy skrå sting langs hver hjertehalvdel.
Sammenhekling: Bruk den tynneste nålen til sammenheklingen, men pass på at kjm blir løse nok slik at
«sømmen» ikke strammer. Legg sammen for- og bakside vrange mot vrange. Mål ca. 3,5 cm i rett linje fra
spissen av øret mot kroppssiden og sett et merke. Gjenta i motsatt side. Hekle sammen delene med kjm
og dobbel tråd brunt fra rettsiden av den ene delen: Begynn ved merket i den ene siden, fortsett langs
øre(r) og hode, og slutt ved det andre merket (sidene og bunnen av uglen er fortsatt åpen). Herfra hekles
videre fra retten over kun en av delene (langs sidekanter og bunn): * 2 fm, 2 hst, i neste m hekles 2 st (=
1 m økt), 5 st, i neste m hekles 2 st, hekle så videre med 1 st i hver m til det gjenstår 11 m før merket i
motsatt side: Hekle 2 st i neste m, 5 st, 2 st i neste m, 2 hst, 2 fm *. Hekle 1 kjm i splitten/ved merket, snu
med 1 lm og gjenta *--* over den andre delens m, slutt med 1 kjm i splitten.
Snu med 1 lm, fortsett så sammenheklingen av begge delene med kjm (uglens for- og bakside), men legg
i fyllvatt før sømmen lukkes helt. Ryk tråden og fest godt.
Øredusker: Ta ca. 5 cm dobbel tråd vinrødt garn og fest trådene som en frynse ytterst i ørespissen: Brett
trådene på midten, stikk en heklenål gjennom ørespissen og trekk gjennom en løkke, trekk trådendene
gjennom løkken og stram til. Skråklipp endene til ønsket lengde.
Fest delene til ringen slik: Ta en lang, firedobbel tråd i grønn Air (eller du kan hekle en snor av lm – evt.
bruke fiskesnøre/nylontråd hvis du vil at den skal være «usynlig»). Trekk tråden gjennom midten av uglen
(fra topp til bunn). Fest/knyt tråden stramt i midten av ringen (i toppen og i bunnen) – dette er nødvendig
for at uglen skal holdes på plass i ringen og ikke tippe. Sy deretter uglen godt fast i nederkant/bunn, sy
gjerne med tungesting/knapphullsting.
Sy fast de forskjellige delene til ringen – det kan være lurt å sy sammen de enkelte delene først (blad/
blomst – nøtt/sopp) før de sys på ringen; sy med ringens bunnfarge – dvs. grønn eller hvit tråd.
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