Ulrik og Ulrikke
- Sky og Air

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

STØRRELSER
6 (9) 12 (18) 24 måneder.
MÅL
Luevidde: 38 (40) 42 (44) 46 cm.

Få den tøffeste ungen i
barnehagen med en av disse
ugleluene. Luene kan lages
både med åpne og lukkede
øyne.

GARN
Sky, 70% babyalpakka, 30% silke.
Air, 78% suri alpakka, 22% nylon.
Garnforbruk:
Rosa lue:
Sky:
25 (25) 25 (25) 50 g rosa nr. DL 305.
25 (25) 25 (50) 50 lys rosa nr. DL 306.
25 g eller en rest naturhvit nr. DL 301.
Air:
25 (25) 25 (25) 25 g lys rosa nr. DL 102.
Blå lue:
Sky:
25 (25) 25 (25) 50 g stålgrå nr. DL 304.
25 (25) 25 (50) 50 g lyseblå nr. DL 302.
25 g eller en rest naturhvit nr. DL 301.
Air:
25 (25) 25 (25) 25 g lys aqua nr. DL 104.
I tillegg:
Restegarn til nebb (begge luer), øyenvipper (rosa lue) og øredusker (blå lue), for eksempel fra
uglekosedyr eller drømmefanger.
HEKLENÅLER
Nr. 3, 4 og 5, eller den nålen du må ha for å få riktig heklefasthet.
HEKLEFASTHET
18 fm med heklenål nr. 5 og dobbelt garn, 1 tråd av hver kvalitet = 10 cm i bredden.

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 i trådringen. Trekk så i endetråden slik at ringen
lukkes helt og avslutt med kjm.
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LUE
Hele lua hekles fram og tilbake med dobbelt tråd og sys sammen
midt bak og på toppen. Du begynner med øreklaffene, og legger
etter hvert opp m til resten av lua.
Øreklaffer: Hekle med 1 tråd rosa/stålgrå Sky og 1 tråd Air med
heklenål nr. 5: Legg opp 4 (4) 4 (6) 6 lm, hekle så 1 fm i den 2. m fra
nålen, videre 1 fm i hver av de 2 neste m. * Snu med 1 lm og hekle
fm ut raden, men i siste fm hekles 2 fm i 1 m = 1 m økt *. Gjenta fra
*--* til det er økt 4 (5) 5 (5) 5 ganger i hver side = 11 (13) 13 (15) 15 m.
Hekle 2 rader uten å øke, og i slutten av den 2. raden hekles 9 (11)
11 (13) 13 lm = halve bakstykket. Snu og hekle 1 fm i den 2. m fra
nålen = 8 (10) 10 (12) 12 fm til nakkedelen, deretter fm til det gjenstår
2 (1) m: 6 mnd: Hekle 2 fm i neste m, deretter 3 m i siste m = 3 m økt,
og 9–24 mnd: Hekle 3 fm i siste m (= 2 m økt) = 22 (25) 25 (29) 29 m
på raden. Gjenta denne økingen i slutten av hver rad mot ansiktet 2
(3) 3 (3) 3 ganger til, snu hver gang med 1 lm. Når økingene er ferdig
er det 28 (31) 31 (35) 35 m på raden. Hekle tilbake mot midt bak
etter siste øking. Ryk tråden og legg arbeidet til side.
Hekle en øreklaff til på samme måte, men ikke ryk tråden etter siste rad mot midt bak. Snu med 1
lm og hekle fm ut raden (mot ansiktet), hekle så 14 (12) 16 (12) 16 lm, sett til den andre delen med
ansiktsåpningen mot lm, hekle de 28 (31) 31 (35) 35 fm = 70 (74) 78 (82) 86 m totalt.
Luedelen: Hekle nå fram og tilbake med fm over alle m, snu hver gang med 1 lm. Hekle til lua målt rett
opp fra midt foran er 5 (5) 6 (6,5) 7 cm. Bytt ut det rosa/stålgrå Sky-garnet med lys rosa/lyseblått (og det
hekles fortsatt med Air). Hekle 6 (6) 7 (7,5) 8 cm med denne fargen. Sett et merke midt foran på lua = 35
(37) 39 (41) 43 m til hver del.
Nå begynner fellingene til spissen: Hekle til midtmerket, * snu og hekle kjm over de 2 første m, 1 lm (sett
gjerne et merke i denne m så er det lettere å se hvor du skal snu neste gang), hekle fm til det gjenstår 2
fm på raden *, gjenta fra *--* hele tiden. Slik «felles» 2 m i hver side på hver rad til det gjenstår 3 fm. Snu
og hekle 1 lm, 3 fm. Ryk tråden.
Sett tråden til midt foran og hekle motsatt side på samme måte, men
første gang fra midt foran hekles 1 lm, deretter fm ut raden, hekle så
*--* til det gjenstår 3 m. Ryk tråden.
ØYNE
Bruk dobbel tråd naturhvit Sky og heklenål nr. 3 (det skal hekles fast).
Du kan evt. bruke enkel tråd og ta utgangspunkt i øynene til koseuglen, men hekle sirkelen større. Lag en trådring (se forklaring over).
1. omg: Hekle 1 lm, 8 fm i ringen, slutt med 1 kjm i første fm. Stram
løkken til den er helt lukket.
2. omg: 1 lm, 2 fm i hver m, avslutt med 1 kjm i første fm = 16 m.
3. omg: 1 lm, * 2 fm i samme m, 1 fm i neste m, gjenta *--* ut omg,
avslutt med 1 kjm i første fm = 24 m.
4. omg: 1 lm, deretter fm ut omg, avslutt med 1 kjm i første fm.
5. omg: 1 lm, * 2 fm, i neste m hekles 2 fm i 1 m * gjenta *--* ut omg,
avslutt med 1 kjm i første fm = 32 m.
6. omg: 1 lm, 2 fm i 1 m, * 3 fm, i neste m hekles 2 fm i 1 m *, gjenta
*--* ut omg, avslutt med 1 kjm i første fm = 40 m. Her slutter de to
minste størrelsene, for de øvrige størrelser hekles videre slik:
7. omg: 1 lm, * 4 fm, i neste m hekles 2 fm i 1 m *, gjenta *--* ut omg,
avslutt med 1 kjm i første fm = 48 m.
8. omg: 1 lm, deretter fm ut omg, avslutt med 1 kjm i første fm. Ryk tråden og fest.
Hekle et øye til.
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NEBB
Bruk et mellomtykt garn, eller dobbel tråd Sky og heklenål nr. 3. Begynn med spissen av nebbet og hekle
2 løse lm, hekle 3 fm i den første av disse (= 2 m økt), snu med 1 lm, hekle 3 fm.
2. rad: Snu med 1 lm, 1 fm i første m, 3 fm i neste m, 1 fm i siste m, snu.
3. rad: 1 lm, 5 fm, snu.
4. rad: 1 lm, 2 fm, 3 fm i neste m (= 2 m økt), 2 fm, snu.
5. rad: 1 lm, 7 fm.
Fortsett med 1 lm, hekle så kjm langs den ene siden av nebbet ned til spissen, 2 lm, hekle så kjm langs
den andre siden av nebbet. Ryk tråden og fest.
MONTERING
Hekle sammen lua midt bak med kjm fra retten, bruk dobbel tråd i samme
farge som lua, og bytt farge når stripefargen skifter. Begynn i nakken og
hekle mot toppen. Pass på at kanten blir passe fast, slik at den hverken
strammer eller bølger, og ikke ryk tråden når du er kommet til toppen: Legg
lua flatt med retten mot deg slik at midt bak ligger mot midt foran. Hekle
nå 1 lm, deretter 1 omg fm langs spissene øverst på lua; bruk gjerne en
tynnere nål hvis det er vanskelig å stikke nålen gjennom kjm, eller hekle i
m innenfor kjm, slutt omg med 1 kjm i første fm. Nå skal spissene hekles
sammen: Vend arb med forsiden av lua mot deg slik at du hekler fra midt
foran mot den ene spissen. Hekle 1 lm, deretter kjm opp til spissen, slutt
med 1 lm. Ryk tråden og sett den til igjen øverst i motsatt spiss, hekle 1 lm,
deretter kjm ned mot midten av lua. Ryk tråden og fest.
Kant nederst på lua: Hekle med dobbel tråd (lys rosa/lyseblå Sky + Air) og
heklenål nr. 4. Begynn midt bak fra retten og hekle 1 lm, deretter 1 omg fm
rundt hele lueåpningen, men hekle 2 fm i 1 m der linjene buer i overgangene
lue/øreklaff og i bunnen av øreklaffene, slutt med 1 kjm i første fm på omg.
På den rosa lua hekles ytterligere 1 omg blondekant: 4 lm, 1 fm samme
sted, * 2 fm, 4 lm, 1 fm i sist heklede fm *, gjenta fra *--* ut omg, slutt siste
gang med 1 kjm i første lm.
Knytesnor: Hekle med heklenål nr. 5 og firedobbel tråd i den lyseste
luefargen ca. 40 (40) 40 (42) 42 løse lm. Snu og hekle 1 fm i den 2. m fra nålen, deretter 1 fm i hver lm. Ryk
tråden. Sy fast snoren nederst på den ene øreklaffen. Hekle en snor til og sy fast i den andre øreklaffen.
Broder øyne: Sy kjedesting med dobbel tråd stålgrå Sky (rosa lue), eller 2 tråder stålgrå Sky og 2 tråder
grå Air (blå lue), eller bruk restegarn. Sy en bue langs den 3. eller 4. omg fra ytterkant, og langs ca. halve
sirkelen. Sy deretter øyenvipper ved å ta et sting fra midten av kjedestinget mot ytterkant. Fest trådene.
Sy fast øynene til lua, deretter nebbet (se bildet).
Øredusker: Blå lue: Bruk 4 tråder grønn Sky og 4 tråder grønn Air (rester fra kose-uglen), eller ønsket
farge restegarn. Rosa lue: Bruk 16-dobbel tråd hvit Sky og rosa Air. Begge luer: Klipp lengder på ca.
20 cm og fest trådbunten som en frynse ytterst i ørespissen: Brett bunten på midten, stikk en heklenål
gjennom ørespissen og trekk gjennom en løkke, trekk trådendene gjennom løkken og stram til. Skråklipp
endene til ønsket lengde.
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