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Lag disse fantastiske elefantrangler ved å følge veiledningen under. Ranglene er laget med det lekre
bomullsgarn Infinity Hearts Rose 8/4 og kan lages både med eller uten trering. Inni elefanthodene
gjemmer det seg små raslebokser eller bjelle som gir en fin liten raslelyd. Den gratis hekleoppskriften
under er enkel å følge og gir en veiledning til fremstilling av de fine ranglene. 

Størrelse: ca. 14 x 13 cm med ørene - målene kan variere med et par cm, avhengig av om du bruker
treringen eller ikke. 

Materiale: Infinity Hearts Rose 8/4

Garnforbruk:

Til den blå:

Farge 92 Jeansblå: ca. 11 g
Farge 02 Hvid: ca. 1 g 
Rest av svart til øyne
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Til den rosa

Farge 05 Rosa: ca. 16 g
Farge 02 Hvit: ca. 1 g
Rest av svart til øyne

Øvrige materialer: 

Fyllvatt
Rasleboks 21 mm eller bjeller 25 mm
Trering 70 mm
Synål til montering

Heklenål: 3,00 mm

Forkortelser

Fm - fastmaske

Lm - luftmaske

Fml - forrerste maskeledd

Dbstgm - dobbelt stavmaske

Omg - omgang

* * - Gjenta

x 6 - Antall ganger du skal gjenta

( ) Antall masker 

Fremgangsmåte

Hode
Start med grunnfargen.
1. 6 fm i magisk ring (6)
2. 2 fm i alle masker (12)
3. *1 fm, 2 fm i neste maske* x 6 (18)
4. *2 fm, 2 fm i neste maske* x 6 (24)
5. *3 fm, 2 fm i neste maske* x 6 (30)
6. *4 fm, 2 fm i neste maske* x 6 (36)
7. *5 fm, 2 fm i neste maske* x 6 (42)
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8 - 16. Fm i alle masker (42)
17. *5 fm, 2 fm sammen* x 6 (36)
18. *4 fm, 2 fm sammen* x 6 (30)
19. *3 fm, 2 fm sammen* x 6 (24)
20. *2 fm, 2 fm sammen* x 6 (18)
Fyll hodet og legg rasleboksen inni.
21. *1 fm, 2 fm sammen* x 6 (12)
22. 2 fm sammen x 6 (6)
avslutt og la det være igjen litt garn til montering.

Innsiden av øret - lag 2 stk. (hvit)
1. 6 fm i magisk ring (6)
2. 2 fm i alle masker (12)
3. *1 fm, 2 fm i neste maske* x 6 (18)
4. *2 fm, 2 fm i neste maske* x 6 (24)
Avslutt og lag en maken til.

Yttersiden av øret - lad 2 stk. (grunnfarge)
1. 6 fm i magisk ring (6)
2. 2 fm i alle masker (12)
3. *1 fm, 2 fm i neste maske* x 6 (18)
4. *2 fm, 2 fm i neste maske* x 6 (24)
5. *3 fm, 2 fm i neste maske* x 6 (30)
6. Yttersiden hekles nå sammen med innsiden av øret; vrang mot vrang. Fordi det er 6 fm mindre på
innsiden av øret, hekles det sammen ved å lage 3 fm og deretter 2 fm i samme maske. Fortsett hele
veien rundt. 
Avslutt og la det være igjen litt garn til montering. Lag en maken til.

Snabel (grunnfarge)
1. 6 fm i magisk ring (6)
2. 2 fm i alle masker (12)
3. Fm i alle masker (12)
4. Hekle nå i fml. 5 fm, 2 dbstgm, 5 fm (12)
5 - 13. Fm i alle masker (12)
Avslutt og la det være igjen litt garn til montering
Dytt det ytterste på snabelen litt inn og fyll snabelen lett.

Tips: Du får et penere fargeskift, hvis siste gjennomtrekk i masken (uansett hvilken slags maske som
skal hekles) er laget i den nye fargen.

Ytre ring A - skal kun lages, hvis du lager ranglen med trering 70 mm. Ellers hopp over dette punkt 
Hekles frem og tilbake, vendes med 1 lm.
Start med hvit.
1. 11 lm, vend.



 

2. Start i 2. maske fra nålen. 10 fm, bytt farge, 1 lm, vend (10)
La det være igjen litt av det hvite garn til montering.
3 - 21. Fm i alle masker, bytt farge, 1 lm, vend (10)
La det være igjen litt av det blå garn til montering. 
22. Fm i alle masker (10)
Avslutt og la det være igjen litt garn til montering.

 

Ytre ring B - skal kun lages, hvis du lager ranglen uten trering. Ellers hopp over dette punkt 
Hekles rundt.
1. 14 lm i hvid, samles til en ring med en km (14)
2. Fm i alle m (14)
Bytt  til blå.
3 - 21. Fm i alle masker (14)
Bytt til hvit.
22. Fm i alle masker (14)
Avslutt.

Rangle ring (innerring) - skal kun lages, hvis du lager ranglen uten trering. Ellers hopp over dette
punkt 
Hekles rundt.
1. Lag 12 lm, forbind ringen med en km (12)
2 - 42. Fm i alle masker (12)
Avslutt. La det være igjen litt garn til å sy ringen sammen.
Dra den ytre ringen utenpå og fyll rangle ringen før du syr den sammen.
Ytre ring trekkes over sammensyingen, for en penere avslutning.

Montering
Sy hodet på ca. i midten av den ytre ringen.
Sy ørene på omkring omg. 9 - 13. På hver side hodet.
Sy snabelen på omkring omg. 12 - 16 med ca 11 masker til ørene.
Broder øynene på omkring omg. 12 - 13

Kun til rangle med trering. Sy stykket rundt treringen.

 

Bruk gjerne #ritokrea når du deler bildene av det ferdige prosjekt på sosiale medier, så vi kan se
resultatet :-) 

Design: ZV Design (Zenitha Vorret)
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