
 

Gratis hekleoppskrift: Bim Bam Busse - Sangkoffert

Last ned PDF her

Bim Bam Busse hekles i Shamrock Yarns 100% Bomull 8/4, som er 100% bomull og fylles med
fiberfyll/fyllvatt. 
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Størrelse

Rumpetrollet måler 4 x 10 cm, ca 9 når man har gitt den den buede formen.

Materialer

Heklenål str 2,50 mm
Stoppenål til montering
Fyllvatt
Evt. maskemarkører og omgangsteller

Garnforbruk

Shamrock Yarns 100% Bomull 8/4

Shamrock yarns 100% bomull – 8/4 , farge 01 – sort, 7 gram
Shamrock yarns 100% bomull – 8/4 , farge 02 – hvit, 1 gram

Forkortelser

fm - fastmasker

lm - luftmasker

km - kjedemaske

økn - økning (2 masker i samme maske)

fell – felling (2 masker hekles sammen)

Fremgangsmåte

Start med å lage 6 fastmasker i en magisk ring med det sorte garnet

Økn x 6 (12)
1 fm, økn x 6 (18)
2 fm, økn x 6 (24)
3 fm, økn x 6 (30)
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Lag 6 runder av 30 fastmasker

3 fm, fell x 6 (24)



 

Lag 3 runder av 24 fastmasker.

2 fm, fell x 6 (18)



 

Lag 2 runder av 18 fastmasker.

1 fm, fell x 6 (12)



 

Lag 5 runder av 12 fastmasker

1 fm, fell x 4 (8)



 

Lag 5 runder av 8 fm

Fyll rumpetrollet med fiberfyll, sørg for å fylle kroppen godt, så det er nok til halen. 

2 fm, fell x 2 (6)



 

Lag 5 runder av 6 fastmasker, avslutt med en km og klipp garnet.

Ta heklenålen og stikk den gjennom halen, trekk noe av fiberfyllet tilbake i halen – og ikke altfor mye,
da den fortsatt skal kunne bøyes. 



 

Fest enden og lag den buede formen på rumpetrollets hale



 

Nå skal øynene broderes på rumpetrollet, ta ca. 40 cm hvit og broder små, hvite øyne. 
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