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Månen hekles med Shamrock Yarns 100% Bomull 8/4, som er 100% bomull.
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Størrelse

Månen måler 3 x 6,5 cm

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 03 – natur, 6 gram

Forkortelser

fm - fastmasker

km - kjedemaske

økn - økning (2 masker i samme maske)

Fremgangsmåte

Start med å lage 6 fastmasker i en Magisk ring

Økn x 6 (12)
1 fm, økn x 6 (18)
1 fm, økn x 9 (27)
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For at månen kan få den rette formen, skal det herfra lages en masse ekstra økninger. 

Økn x 2, 5 fm, økn, 4 fm, økn x 4, 4 fm, økn, 4 fm, økn x 2 (37)
Økn x 2, 1 fm + økn x 8, økn, 1 fm + økn x 9 (57)



 



 

Økn x 2, 11 fm, økn, 12 fm, økn x 4, 12 fm, økn, 12 fm, økn x 2 (67)
Økn x 2, 29 fm, økn x 4, 30 fm, økn x 2 (75)



 

Nå er formen på plass. Månen skal bare ha litt mer fylde – derfor skal det nå lages 2 omganger med
fastmasker. 



 

Avslutt runden med en km og klipp garnet. La det være igjen en lang ende (ca 40 cm). 



 

Nå skal månen bare sys sammen, fold den på midten og sy kantens masker sammen.

Når man er ca halvveis, skal det fylles med fiberfyll godt opp i spissen til månen. 



 



 

Sy resten av månen sammen, fyll resten av månen før den lukkes helt igjen. 

Fest enden og klipp. 
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