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CATANIA 

Tuntud ja populaarne lõng Catania on valmistatud kvaliteetsest 100% kammitud ja 

merseriseeritud puuvillast ning on saadaval 100 eri värvitoonis. Catania sobib nii kudumiseks 

kui ka heegeldamiseks ning on suurepärane valik suviste rõivaste ja õhuliste aksessuaaride 

tegemiseks.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ÜLDINFO 

 

LÜHENDID 

aass – aassilmus’ 

as – ahelsilmus 

järgm – järgmine, järgmisesse 

ks – kinnissilmus  

ps – poolsammas 

s – (ühekordne) sammas  

ss – kahekordne sammas 

 

VÄRVIERINEVUSED 

Kõige moodsamale fotograafiale ja trükitehnikale vaatamata ei ole värvierinevusi meie juhendite fotodel 

alati võimalik kontrollida. Seega osta lõng alati juhendis toodud värvinumbri, mitte pildilt paistva värvi järgi. 

 

Lõngakogused on ligikaudsed. Osta kindlasti piisavalt sama värvipartii numbriga lõnga, et ese valmis saaks. 

Lõngakulu võib inimesiti erineda. 

RASKUSASTE 

 IMELIHTNE- Suurepärane projekt algajatele. 

LIHTNE- Sul on põhioskused olemas? See projekt on kukepea. 

 KESKMINE- Oled pisut enam kogenud? See projekt on        sulle. 

   KEERULINE- Saad end kudumisoskusi juurde omandades           proovile panna. 

  



THEODOR 
S10941 

 

MÕÕTMED: Kõrgus u 22 cm 

MATERJALID JA TÖÖVAHENDID: 

Schachenmayr lõng Catania  

(1 tokk: 20 g / 50 m või 50 g / 125 m): 

00436 (elevandiluuvalge) 1 tokk; 00106 (valge) 1 tokk; 00429 

(antratsiithall) 1 tokk; 00402 (reseedaroheline) 1 tokk; 00222 

(orhideeroosa) 1 tokk; 00115 (signaalpunane) 1 tokk; 00157 

(kastanpruun) 1 tokk; 00249 (kuldkollane) 1 tokk; 00380 

(basseinisinine) 1 tokk; 00423 (vanaroosa) 1 tokk; 00240 

(hüatsintlilla) 1 tokk; 00110 (must) 1 tokk. 

2,0 mm heegelnõel, silmusemärkija, sukanõel lõngaotste 

peitmiseks, Prym mänguasjatäide. 

 
PÕHITÕED 
Heegelsilmused: aass, ks, ps, s, as 
Spiraalne heegeldamine: ära sulge heegelringe 1 aass-ga, vaid heegelda spiraalselt, nii jääb üleminek ühelt 
ringilt teisele märkamatuks. Ringi alguse tähistamiseks kasuta silmusemärkijat. Viimasel ringil heegelda ringi 
lõpetamiseks järgm silmusesse aass. 
Kokkutõmmatav algusring: moodusta lõngast aas nii, et lahtine ots ripub ja kerast tulev lõng on suunatud 
üles. Torka heegelnõel paremalt vasakule aasast läbi ja tõmba kerast tulev lõng läbi aasa. Hoia lõngade 
ristumiskohta tugevasti pöidla ja keskmise sõrme vahel, võta lõng heegelnõelale ja tõmba läbi silmuse. 
Seejärel heegelda juhendi järgi üks ring ja tõmba töö keskkoht lahtisest lõngatosast tugevasti kokku. Kinnita 
ja peida lõngaots (vt joonis lk 41). 
Kasvata 1 silmus (= kasv 1): heegelda 2 silmust samasse kohta. 

Kahanda 1 silmus (= 2 ks kokku): heegelda 2 ks omavahel kokku. 

TÖÖJUHEND 

Pea ja keha 
Heegelda hüatsintlilla lõngaga lõdvalt 7 as ja jätka spiraalselt. Heegelda algahela mõlemale küljele. 
1. ring: tehes 1. ks heegelnõelast lugedes 2. as-sse, heegelda 5 ks, 3 ks viimasesse as-sse, edasi algahela 

teisele küljele 5 ks, 3 ks viimasesse as-sse. (16 ks) 

2. ring: 5 ks, (kasv 1 ks) 3 korda, 5 ks, (kasv 1 ks) 3 korda. (22 ks) 

3. ring: 5 ks, * 1 ks, kasv 1 ks, korda alates * veel 2 korda, 5 ks, * 1 ks, kasv 1 ks, korda alates * 2 korda. (28 

ks) 

4. ring: 5 ks, * 2 ks, kasv 1 ks, korda alates * veel 2 korda, 5 ks, * 2 ks, kasv 1 ks, korda alates * 2 korda. (34 

ks) 

5. ring: 5 ks, * 3 ks, kasv 1 ks, korda alates * veel 2 korda, 5 ks, * 3 ks, kasv 1 ks, korda alates * 2 korda. (40 

ks) 

6. ring: heegelda 1 ks iga ks tagumisse silmusepoolde. (40 ks) 

7.–11. ring: 1 ks igasse ks-sse. (40 ks) 

12. ring: 5 ks, * 3 ks, 2 ks kokku, korda alates * veel 2 korda, 5 ks, * 3 ks, 2 ks kokku, korda alates * 2 korda. 

(34 ks) 

13.–16. ring: heegelda 1 ks igasse ks-sse. (34 ks) 

17. ring: heegelda edasi elevandiluuvalge lõngaga, 1 ks iga ks tagumisse silmusepoolde. (34 ks) 

18.–25. ring: 1 ks igasse ks-sse. (34 ks) 



26. ring: heegelda edasi kuldkollase lõngaga, 1 ks iga ks tagumisse silmusepoolde. (34 ks) 

27. ring: 1 ks igasse ks-sse. (34 ks) 

Topi müts ja pea täidist täis. Täida jooksvalt edasi nii, et keha oleks õige kujuga. 

28. ring: heegelda edasi reseedarohelise lõngaga, 3 ks, kasv 1 ks, 5 ks, * 3 ks, kasv 1 ks, korda alates * veel 2 

korda, 5 ks, * 3 ks, kasv 1 ks, korda alates * veel 1 kord. (40 ks) 

29.–38. ring: 1 ks igasse ks-sse. (40 ks) 

39. ring: * 3 ks, 2 ks kokku, korda alates * veel 1 kord, 5 ks, * 3 ks, 2 ks kokku, korda alates * 2 korda, 3 ks, 2 

ks kokku. (34 ks) 

40. ring: 1 ks igasse ks-sse. (34 ks) 

41. ring: 4 ks, heegelda edasi kastanpruuni lõngaga, 30 ks. (34 ks) 

42.–43. ring: 1 ks igasse ks-sse. (34 ks) 

44. ring: 3 ks, kasv 1 ks, 1 ks, heegelda edasi reseedarohelise lõngaga, 2 ks, kasv 1 ks, 5 ks, * 3 ks, kasv 1 ks, 

korda alates * 2 korda, 5 ks, (kasv 1 ks) 3 korda. (40 ks) 

45.–49. ring: 1 ks igasse ks-sse. (40 ks) 

50. ring: 3 ks, 2 ks kokku, heegelda edasi basseinisinise lõngaga ja torka heegelnõel tagumistesse 

silmusepooltesse, 3 ks, 2 ks kokku, 5 ks, * 3 ks, 2 ks kokku, korda alates * 2 korda, 5 ks, (2 ks kokku) 3 korda. 

(34 ks) 

51.–60. ring: 1 ks igasse ks-sse (51. ringi esimesed 4 ks heegelda tagumistesse silmusepooltesse). (34 ks) 

61. ring: 5 ks, heegelda edasi antratsiithalli lõngaga ja torka heegelnõel tagumistesse silmusepooltesse, 29 

ks. (34 ks) 

62.–71. ring: 1 ks igasse ks-sse (62. ringi esimesed 5 ks heegelda tagumistesse silmusepooltesse). (34 ks) 

72. ring: 3 ks, * 2 ks, 2 ks kokku, korda alates * 2 korda, 5 ks, * 2 ks, 2 ks kokku, korda alates * 2 korda, 2 ks. 

(28 ks) 

73. ring: 3 ks, * 1 ks, 2 ks kokku, korda alates * 2 korda, 5 ks, * 1 ks, 2 ks kokku, korda alates * 2 korda, 2 ks. 

(22 ks) 

74. ring: 3 ks, * 2 ks kokku, korda alates * 2 korda, 5 ks, * 2 ks kokku, korda alates * 2 korda, 2 ks, sulge ring 

1 aass-ga. (16 ks) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Aja lõngaots sukanõela taha ja õmble ava läbi eesmiste silmusepoolte kokku. 

 

Jalalabad (2 tk) 
Heegelda antratsiithalli lõngaga lõdvalt 4 as. 
1. ring: tehes 1. ks heegelnõelast lugedes 2. as-sse, heegelda 2 ks, 3 ks viimasesse as-sse, edasi algahela 

teisele küljele 2 ks, 3 ks viimasesse as-sse. (10 ks) 

2. ring: 2 ks, (kasv 1 ks) 3 korda, 2 ks, (kasv 1 ks) 3 korda. (16 ks) 

3.–4. ring: 1 ks igasse ks-sse, sulge ring 1 aass-ga. (16 ks) 

Katkesta lõng, tõmba see viimasest silmusest läbi ja jäta jalalabad ootama. 
 

Käed (2 tk) 
Topi käed jooksvalt täidist täis. 
1. ring: moodusta kuldkollasest lõngast kokkutõmmatav algusring ja heegelda 3 as (= 1 s), 11 s ringile, sulge 

ring 1 aass-ga 3. as-sse. (12 s) 

2.–4. ring: 1 ks igasse s-sse. (12 ks) 

5. ring: heegelda edasi reseedarohelise lõngaga, 1 ks igasse ks-sse. (12 ks) 

6.–19. ring: 1 ks igasse ks-sse. (12 ks) 

20. ring: heegelda edasi basseinisinise lõngaga, 1 ks igasse ks-sse. (12 ks) 

21. ring: 1 ks igasse ks-sse. (12 ks) 

22. ring: heegelda edasi elevandiluuvalge lõngaga, 1 ks iga ks tagumisse silmusepoolde. (12 ks) 



23.–24. ring: 1 ks igasse ks-sse. (12 ks) 

25. ring: (2 ks kokku) 6 korda, sulge ring 1 aass-ga. (6 ks) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Aja lõngaots sukanõela taha ja torka läbi kõigi 6 silmuse eesmise silmusepoole, tõmba ava kokku ja õmble 

kinni. 

Õmble käed keha külgedele 29. ja 48. ringi vahele. Vaata, et käe 2. ring oleks pea 25. ringiga samal kõrgusel. 
 

Juuksed 
Heegelda valge lõngaga lõdvalt 22 as. 
1. rida: tehes 1. ks heegelnõelast lugedes 2. as-sse, heegelda 1 ks igassse as-sse, keera töö ringi. (21 ks) 

2. rida: 3 as, 1 s igasse ks-sse, keera töö ringi. (21 s) 

3. rida: 3 as, 1 s igasse s-sse, keera töö ringi. (21 s) 

4. rida: 1 as, 1 ks igasse s-sse. (21 ks) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Õmble juuksed pea külge mütsi alla. Jäta väike ava ja topi juustesse pisut täidist. Sulge ava paari pistega. 
 

Kroon 
Heegelda kuldkollase lõngaga lõdvalt 35 as. 
1. rida: tehes 1. ks heegelnõelast lugedes 2. as-sse, heegelda 1 ks igassse as-sse, keera töö ringi. (34 ks) 

2. rida: 1 as, 2 aass, * (1 ks, 1 s) järgm ks-sse, (1 s, 1 ks) järgm ks-sse, 1 aass, korda alates * 9 korda, 2 aass. 

(34 silmust) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Õmble kroon tippudest mütsi külge. 

 

Silmad (2 tk) 
Heegelda valge lõngaga lõdvalt 4 as. Tehes 1. ks heegelnõelast lugedes 2. as-sse, heegelda 2 ks, 1 aass. (3 
silmust) 
Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Tiki silmale basseinisinise lõngaga pupill. Õmble silmad näole. 
 

Nina 
Heegelda vanaroosa lõngaga lõdvalt 4 as. Tehes 1. aass heegelnõelast lugedes 2. as-sse, heegelda 1 aass, 1 
ks, 1 ps. (3 silmust) 
Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Õmble nina näole. 

 

Habe 
Heegelda valge lõngaga lõdvalt 4 as. 
1. rida: tehes 1. ks heegelnõelast lugedes 2. as-sse, heegelda 3 ks, keera töö ringi. (3 ks) 

2. rida: 1 as, kasv 1 ks, 1 ks, kasv 1 ks, keera töö ringi. (5 ks) 

3.–4. rida: 1 as, 1 ks igasse ks-sse, keera töö ringi. (5 ks) 

5. rida: 1 as, 2 ks kokku, 1 ks, 2 ks kokku, keera töö ringi. (3 ks) 

6. rida: 1 as, 2 ks kokku, 1 ks, keera töö ringi. (2 ks) 

7. rida: 1 as, 2 ks kokku. (1 ks) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Õmble habe näo keskele. 

 



Põsed (2 tk) 
Moodusta orhideeroosast lõngast kokkutõmmatav algusring, heegelda ringile 6 ks ja sulge ring 1 aass-ga. (6 
ks) 
Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Õmble põsed näole. 
 
LÕPETAMINE 
Saabaste viimistlemiseks heegelda 60. ja 61. ringi vahele üks ring aass-eid. Jalgade eraldamiseks tee 50. ja 
71. ringi vahele, täpselt keskele, lühikesed tikkpisted. Mõõda pistete asukohad ette ja tähista need nii ees 
kui ka taga nööpnõeltega (vt foto 1). Topi jalalabad täidet täis ja õmble jalgade külge 69. ja 71. ringi vahele 
(vt foto 2). 
Tiki antratsiithalli lõngaga kulmud ja vuntsid.Tiki signaalpunase lõngaga suu ja musta lõngaga vööpannal. Tiki 

jaki kaunistused 3-realiste vahedega kuldkollase lõngaga. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



MALVA 
S10942 

 

MÕÕTMED: Kõrgus u 11,5 cm 

MATERJALID JA TÖÖVAHENDID: 

Schachenmayr lõng Catania (1 tokk: 20 g / 50 m või 50 g / 125 m): 00172 

(hõbehall) 1 tokk; 00436 (elevandiluuvalge) 1 tokk; 00437 

(kollakaspruun) 1 tokk; 00399 (sinakaslilla) 1 tokk; 00106 (valge) 1 tokk; 

00429 (antratsiithall) 1 tokk; 00222 (orhideeroosa) 1 tokk; 00115 

(signaalpunane) 1 tokk; 00157 (kastanpruun) 1 tokk;  00249 

(kuldkollane) 1 tokk. 

2,0 mm heegelnõel, 2,5 mm heegelnõel, silmusemärkija, sukanõel 

lõngaotste peitmiseks, Prym mänguasjatäide. 

PÕHITÕED 
Heegelsilmused: aass, ks, as 

Spiraalne heegeldamine: ära sulge heegelringe 1 aass-ga, vaid heegelda spiraalselt, nii jääb üleminek ühelt 

ringilt teisele märkamatuks. Ringi alguse tähistamiseks kasuta silmusemärkijat. Viimasel ringil heegelda ringi 

lõpetamiseks järgm silmusesse aass. 

Kokkutõmmatav algusring: moodusta lõngast aas nii, et lahtine ots ripub ja kerast tulev lõng on suunatud 

üles. Torka heegelnõel paremalt vasakule aasast läbi ja tõmba kerast tulev lõng läbi aasa. Hoia lõngade 

ristumiskohta tugevasti pöidla ja keskmise sõrme vahel, võta lõng heegelnõelale ja tõmba läbi silmuse. 

Seejärel heegelda juhendi järgi üks ring ja tõmba töö keskkoht lahtisest lõngatosast tugevasti kokku. Kinnita 

ja peida lõngaots (vt joonis lk 41). 

Kasvata 1 silmus (= kasv 1): heegelda 2 silmust samasse kohta. 

Kahanda 1 silmus (= 2 ks kokku): heegelda 2 ks omavahel kokku. 
 

TÖÖJUHEND 
Pea ja keha 

1. ring: moodusta elevandiluuvalgest lõngast kokkutõmmatav algusring ja heegelda ringile 6 ks. (6 ks) 

2. ring: heegelda igasse ks-sse 2 ks. (12 ks) 

3. ring: heegelda igasse 2. ks-sse 2 ks. (18 ks) 

4. ring: 1 ks igasse ks-sse. (18 ks) 

5. ring: heegelda igasse 3. ks-sse 2 ks. (24 ks) 

6.–10. ring: 1 ks igasse ks-sse. (24 ks) 

11. ring: heegelda iga 3. ja 4. ks kokku. (18 ks) 

12. ring: 1 ks igasse ks-sse. (18 ks) 

13. ring: heegelda iga 2. ja 3. ks kokku. (12 ks) 

Topi pea täidist täis. 

14. ring: heegelda edasi sinakaslilla lõngaga, tee selle ringi silmused eesmistesse silmusepooltesse ja 

heegelda igasse 2. ks-sse 2 ks. (18 ks) 

15.–16. ring: 1 ks igasse ks-sse. (18 ks) 

17. ring: heegelda igasse 3. ks-sse 2 ks. (24 ks) 

18.–20. ring: 1 ks igasse ks-sse. (24 ks) 

21. ring: heegelda igasse 4. ks-sse 2 ks. (30 ks) 

22.–24. ring: 1 ks igasse ks-sse. (30 ks) 

25. ring: heegelda igasse 5. ks-sse 2 ks. (36 ks) 

26.–30. ring: 1 ks igasse ks-sse. (36 ks) 



31. ring: heegelda igasse 6. ks-sse 2 ks. (42 ks) 

32.–33. ring: 1 ks igasse ks-sse. (42 ks) 

34. ring: heegelda see ring kuldkollase lõngaga, tee selle ringi silmused tagumistesse silmusepooltesse ja 

heegelda 1 ks igasse ks-sse. (42 ks) 

35. ring: heegelda edasi valge lõngaga, 1 ks igasse ks-sse. (42 ks) 

36.–37. ring: 1 ks igasse ks-sse. (42 ks) 

38. ring: heegelda edasi kuldkollase lõngaga, 1 ks igasse ks-sse. (42 ks) 

Topi keha täidist täis. 

39. ring: tee selle ringi silmused tagumistesse silmusepooltesse ja heegelda iga 6. ja 7. ks kokku. (36 ks) 

40. ring: heegelda iga 5. ja 6. ks kokku. (30 ks) 

41. ring: heegelda iga 4. ja 5. ks kokku. (24 ks) 

42. ring: heegelda iga 3. ja 4. ks kokku. (18 ks) 

43. ring: heegelda iga 2. ja 3. ks kokku. (12 ks) 

44. ring: (2 ks kokku) ringi lõpuni, sulge ring 1 aass-ga. (6 ks) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Aja lõngaots sukanõela taha ja torka läbi kõigi 6 silmuse eesmise silmusepoole, tõmba ava kokku ja õmble 
kinni. 
 

Käed (2 tk) 
1. ring: heegelda sinakaslilla lõngaga lõdvalt 4 as. Tehes 1. ks heegelnõelast lugedes 2. as-sse, heegelda 1 ks 

igasse as-sse algahela mõlemal küljel. (6 ks) Heegelda edasi spiraalselt. 

2.–3. ring: 1 ks igasse ks-sse. (6 ks) 

4. ring: kasv 1 ks, 4 ks, kasv 1 ks. (8 ks) 

5.–7. ring: 1 ks igasse ks-sse. (8 ks) 

8. ring: kasv 1 ks, 6 ks, kasv 1 ks. (10 ks) 

9.–12. ring: 1 ks igasse ks-sse. (10 ks) 

13. ring: kasv 1 ks, 8 ks, kasv 1 ks. (12 ks) 

14. ring: 1 ks igasse ks-sse, sulge ring 1 aass-ga. (12 ks) 

Katkesta lõng, tõmba viimasest silmusest läbi ja peida. 

 
 
 
Käelabad (2 tk) 
1. ring: võta elevandiluuvalge lõng ja heegelda käe 14. ringi 4.–9. silmusele 6 ks (rea kõrguseks heegelda 

kõigepealt 1 as). Järgmise ringiga sulge silmused spiraaliks (vt foto 1). (6 ks) 

2.–4. ring: 1 ks igasse ks-sse. (6 ks) 

Katkesta lõng, tõmba viimasest silmusest läbi. 

Aja lõngaots sukanõela taha ja torka läbi kõigi 6 silmuse eesmise silmusepoole, tõmba ava kokku ja õmble 

kinni. 

Õmble käed keha kummalegi küljele. Vaata, et käed jääksid kerge nurga alla, nii et hiljem saaks need küünalt 
hoida. 
 

Juuksed (heegelda 2,5 mm heegelnõelaga) 
1. ring: moodusta kollakaspruunist lõngast kokkutõmmatav algusring ja heegelda ringile 6 ks. (6 ks) 

2. ring: heegelda igasse ks-sse 2 ks. (12 ks) 

3. ring: heegelda igasse 2. ks-sse 2 ks. (18 ks) 

4. ring: 1 ks igasse ks-sse. (18 ks) 



5. ring: heegelda igasse 3. ks-sse 2 ks. (24 ks) 

6.–9. ring: 1 ks igasse ks-sse, sulge ring 1 aass-ga. (24 ks) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Õmble juuksed kerge nurga all pea külge. 
 

Krunnid (2 tk) 
1. ring: moodusta kollakaspruunist lõngast kokkutõmmatav algusring ja heegelda ringile 6 ks. (6 ks) 

2. ring: heegelda igasse 2. ks-sse 2 ks. (9 ks) 

3.–4. ring: 1 ks igasse ks-sse, sulge ring 1 aass-ga. (9 ks) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Heegelda teine krunn samamoodi. Topi krunnid täidet täis ja õmble kummalegi poole pead juuste külge. 

 

 

Põsed (2 tk) 

Moodusta orhideeroosast lõngast kokkutõmmatav algusring, heegelda ringile 5 ks ja sulge ring 1 aass-ga. 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Heegelda teine põsk samamoodi. 
 

Tiivad (2 tk) 
Heegelda valge lõngaga lõdvalt 6 as ja jätka spiraalselt. Heegelda algahela mõlemale küljele. 

1. ring: tehes 1. ks heegelnõelast lugedes 2. as-sse, heegelda 5 ks, edasi algahela teisele küljele 5 ks. (10 ks) 

2. ring: 1 ks igasse ks-sse. (10 ks) 

3. ring: kasv 1 ks, 8 ks, kasv 1 ks. (12 ks) 

4. ring: 1 ks igasse ks-sse. (12 ks) 

5. ring: kasv 1 ks, 10 ks, kasv 1 ks. 

Vajuta tiib kokku ja heegelda lahtine serv 7 aass-ga kokku. Katkesta lõng, tõmba viimasest silmusest läbi ja 
peida. Heegelda teine tiib samamoodi. Õmble tiivad ingli seljale nii, et kasvatused jääksid ülespoole. 
 

Küünal 
1. ring: moodusta signaalpunasest lõngast kokkutõmmatav algusring ja heegelda ringile 6 ks. (6 ks) 

2. ring: heegelda iga ks tagumisse silmusepoolde 1 ks. (6 ks) 

3.–9. ring: 1 ks igasse ks-sse. (6 ks) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. Topi küünal täidet täis. Aja lõngaots sukanõela taha ja torka 

läbi kõigi 6 silmuse tagumise silmusepoole, tõmba ava kokku ja õmble kinni. 

 

Leek 

Moodusta kuldkollasest lõngast kokkutõmmatav algusring ja heegelda ringile 3 as (= 1 s) ja 11 s, sulge ring 1 

aass-ga 3. as-sse. (12 s) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Tiki leegile kastanpruuni lõngaga taht. Õmble leek küünla külge. 

 

LÕPETAMINE 
Tiki u 20 cm pikkusest antratsiithalli lõnga jupist 2 silma. Õmble põsed näole. Õmble küünal käte vahele 

(vajadusel kinnita ka keha külge). 



Lõika u 25 cm pikkune jupp kuldkollast lõnga ja tiki kehale, 34. ja 38. ringi vahele siksakmuster. Jäta tippude 

vahele 4-silmuseline vahe. 

 

Kokkutõmmatav algusring 

  

Siksakpiste 

  



HANA 
S10943 

 

MÕÕTMED: U 14 × 10 cm 

MATERJALID JA TÖÖVAHENDID: 

Schachenmayri lõng Catania (1 tokk: 20 g / 50 m või 50 g / 125 m): 
00423 (vanaroosa) 1 tokk; 00251 (freesiaroosa) 1 tokk; 00380 
(basseinisinine) 1 tokk; 00249 (kuldkollane) 1 tokk; 00429 
(antratsiithall) 1 tokk; 00412 (samblaroheline) 1 tokk; 00115 
(signaalpunane) 1 tokk. 
2,0 mm heegelnõel, silmusemärkija, sukanõel lõngaotste peitmiseks, 
Prym mängutäide. 
 

PÕHITÕED 

Heegelsilmused: aass, ks, ps, s, as 

Spiraalne heegeldamine: ära sulge heegelringe 1 aass-ga, vaid heegelda spiraalselt, nii jääb üleminek ühelt 

ringilt teisele märkamatuks. Ringi alguse tähistamiseks kasuta silmusemärkijat. Viimasel ringil heegelda ringi 

lõpetamiseks järgm silmusesse aass. 

Kokkutõmmatav algusring: moodusta lõngast aas nii, et lahtine ots ripub ja kerast tulev lõng on suunatud 

üles. Torka heegelnõel paremalt vasakule aasast läbi ja tõmba kerast tulev lõng läbi aasa. Hoia lõngade 

ristumiskohta tugevasti pöidla ja keskmise sõrme vahel, võta lõng heegelnõelale ja tõmba läbi silmuse. 

Seejärel heegelda juhendi järgi üks ring ja tõmba töö keskkoht lahtisest lõngatosast tugevasti kokku. Kinnita 

ja peida lõngaots (vt joonis lk 44). 

Kasvata 1 silmus (= kasv 1): heegelda 2 silmust samasse kohta. 

Kahanda 1 silmus (= 2 ks kokku): heegelda 2 ks omavahel kokku. 
 

TÖÖJUHEND 
Pea ja keha 

1. ring: moodusta vanaroosast lõngast kokkutõmmatav algusring ja heegelda ringile 6 ks. (6 ks) 

2. ring: heegelda igasse ks-sse 2 ks. (12 ks) 

3. ring: heegelda igasse 2. ks-sse 2 ks. (18 ks) 

4. ring: 1 ks igasse ks-sse. (18 ks) 

5. ring: heegelda igasse 3. ks-sse 2 ks. (24 ks) 

6.–12. ring: 1 ks igasse ks-sse. (24 ks) 

13. ring: 13 as, tehes 1. ks heegelnõelast lugedes 2. as-sse, heegelda 12 ks, 24 ks, 12 ks ahela eesmistesse 

silmusepooltesse. (48 ks) 

14.–20. ring: 1 ks igasse ks-sse. (48 ks) 

Topi pea ja keha esimene osa täidist täis. 

21. ring: 2 ks kokku, 44 ks, 2 ks kokku. (46 ks) 

22. ring: 21 ks, (2 ks kokku) 2 korda, 21 ks. (44 ks) 

23. ring: 2 ks kokku, 40 ks, 2 ks kokku. (42 ks) 

24. ring: 1 ks igasse ks-sse. (42 ks) 

25. ring: heegelda iga 6. ja 7. ks kokku. (36 ks) 

26. ring: heegelda iga 5. ja 6. ks kokku. (30 ks) 

27. ring: heegelda iga 4. ja 5. ks kokku. (24 ks) 

28. ring: heegelda iga 3. ja 4. ks kokku. (18 ks) 

Jätka keha täis toppimist. 



29. ring: heegelda iga 2. ja 3. ks kokku. (12 ks) 

30. ring: (2 ks kokku) ringi lõpuni, sulge ring 1 aass-ga. (6 ks) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Aja lõngaots sukanõela taha ja torka läbi kõigi 6 silmuse eesmise silmusepoole, tõmba ava kokku ja õmble 

kinni. 

Sabasuled (3 tk) 

1. ring: moodusta freesiaroosast lõngast kokkutõmmatav algusring ja heegelda ringile 6 ks. (6 ks) 

2. ring: heegelda igasse 3. ks-sse 2 ks. (8 ks) 

3.–16. ring: 1 ks igasse ks-sse, sulge viimane ring 1 aass-ga. (8 ks) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Heegelda kaks ülejäänud sabasulge. Pigista sulgede otsad kokku ja õmble need alates 13. ringist keha otsa 
(vt fotot). 
 

Silmad (2 tk) 
1. ring: moodusta kuldkollasest lõngast kokkutõmmatav algusring ja heegelda 3 as (= 1 s), 9 s ringile, sulge 

ring 1 aass-ga 3. as-sse. (10 s) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Heegelda teine silm samamoodi. 

Tiki silma keskele antratsiithalli lõngaga pupillid ja õmble mõlemad silmad pea külge. 

 

Tiivad (2 tk) 
Heegelda freesiaroosa lõngaga lõdvalt 6 as. 

1. ring: tehes 1. silmuse heegelnõelast lugedes 2. as-sse, heegelda 1 aass, 1 ks, 1 ps, 1 s, 5 s viimasesse as-

sse, edasi algahela teisele küljele 1 s, 1 ps, 1 ks, 2 aass. (14 silmust) 

2. ring: 1 aass, 4 ks, (kasv 1 ks) 5 korda, 4 ks, 1 aass. (20 silmust) 

3. ring: heegelda edasi basseinisinise lõngaga ja tee silmused eelmise ringi silmuste tagumistesse 

silmusepooltesse, 5 ks, * 1 ks, kasv 1 ks, korda alates * 4 korda, 5 ks, sulge ring 1 aass-ga. (25 ks) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. Heegelda teine tiib samamoodi ja õmble mõlemad tiivad 

kerge nurga all keha külge. 

 

Nokk 

1. ring: moodusta antratsiithallist lõngast kokkutõmmatav algusring ja heegelda ringile 4 ks. (4 ks) 

2. ring: heegelda igasse 2. ks-sse 2 ks. (6 ks) 

3. ring: 1 ks igasse ks-sse, sulge ring 1 aass-ga. (6 ks) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Topi nokk täidet täis ja õmble pea külge. 
 

LÕPETAMINE 
Tiki samblarohelise ja signaalpunase lõngaga tikkpistes viie kroonlehega lill (vt paremal olevat illustratsiooni). 

 

 

 

 

 



Kokkutõmmatav algusring                                  Tikkpiste 

 

 

 

 

                                        Lill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MOMI 
S10944 

 

MÕÕTMED: U 12 cm 

MATERJALID JA TÖÖVAHENDID 

Schachenmayri lõng Catania (1 tokk: 20 g / 50 m või 50 g / 125 m): 00419 
(kuuseroheline) 1 tokk;  00157 (kastanpruun) 1 tokk; 2,0 mm 
heegelnõel, silmusemärkija, sukanõel lõngaotste peitmiseks, Prym 
mänguasjatäide. 
 

PÕHITÕED 

Heegelsilmused: aass, ks, as 

Spiraalne heegeldamine: ära sulge heegelringe 1 aass-ga, vaid heegelda 

spiraalselt, nii jääb üleminek ühelt ringilt teisele märkamatuks. Ringi alguse tähistamiseks kasuta 

silmusemärkijat. Viimasel ringil heegelda ringi lõpetamiseks järgm silmusesse aass. 

Kokkutõmmatav algusring: moodusta lõngast aas nii, et lahtine ots ripub ja kerast tulev lõng on suunatud 

üles. Torka heegelnõel paremalt vasakule aasast läbi ja tõmba kerast tulev lõng läbi aasa. Hoia lõngade 

ristumiskohta tugevasti pöidla ja keskmise sõrme vahel, võta lõng heegelnõelale ja tõmba läbi silmuse. 

Seejärel heegelda juhendi järgi üks ring ja tõmba töö keskkoht lahtisest lõngatosast tugevasti kokku. Kinnita 

ja peida lõngaots (vt joonis). 

Kasvata 1 silmus (= kasv 1): heegelda 2 silmust samasse kohta. 

Kahanda 1 silmus (= 2 ks kokku): heegelda 2 ks omavahel kokku. 
 

TÖÖJUHEND 
Täida puu jooksvalt. 

1. ring: moodusta kuuserohelisest lõngast kokkutõmmatav algusring ja heegelda ringile 4 ks. (4 ks) 

2. ring: heegelda igasse 2. ks-sse 2 ks. (6 ks) 

3. ring: 1 ks igasse ks-sse. (6 ks) 

4. ring: heegelda igasse 3. ks-sse 2 ks. (8 ks) 

5. ring: 1 ks igasse ks-sse. (8 ks) 

6. ring: heegelda igasse 4. ks-sse 2 ks. (10 ks) 

7. ring: 1 ks igasse ks-sse. (10 ks) 

8. ring: heegelda igasse 5. ks-sse 2 ks. (12 ks) 

9. ring: 1 ks igasse ks-sse. (12 ks) 

10. ring: heegelda igasse 2. ks-sse 2 ks. (18 ks) 

11. ring: 1 ks igasse ks-sse. (18 ks) 

12. ring: heegelda igasse 3. ks-sse 2 ks. (24 ks) 

13.–14. ring: 1 ks igasse ks-sse. (24 ks) 

15. ring: tehes silmused tagumistesse silmusepooltesse, heegelda iga 3. ja 4. ks kokku. (18 ks) 

16. ring: tehes silmused eesmistesse silmusepooltesse, heegelda 1 ks igasse ks-sse. (18 ks) 

17. ring: heegelda igasse 3. ks-sse 2 ks. (24 ks) 

18. ring: 1 ks igasse ks-sse. (24 ks) 

19. ring: heegelda igasse 4. ks-sse 2 ks. (30 ks) 

20.–21. ring: 1 ks igasse ks-sse. (30 ks) 

22. ring: tehes silmused tagumistesse silmusepooltesse, heegelda iga 4. ja 5. ks kokku. (24 ks) 

23. ring: tehes silmused eesmistesse silmusepooltesse, heegelda 1 ks igasse ks-sse. (24 ks) 

24. ring: heegelda igasse 4. ks-sse 2 ks. (30 ks) 



25. ring: 1 ks igasse ks-sse. (30 ks) 

26. ring: heegelda igasse 5. ks-sse 2 ks. (36 ks) 

27.–28. ring: 1 ks igasse ks-sse. (36 ks) 

29. ring: tehes silmused tagumistesse silmusepooltesse, heegelda iga 5. ja 6. ks kokku. (30 ks) 

30. ring: heegelda iga 4. ja 5. ks kokku. (24 ks) 

31. ring: heegelda iga 3. ja 4. ks kokku. (18 ks) 

32. ring: heegelda iga 2. ja 3. ks kokku. (12 ks) 

33. ring: heegelda edasi kastanpruuni lõngaga, heegelda 1 ks iga ks eesmisesse silmusepoolde. (12 ks) 

34.–35. ring: 1 ks igasse ks-sse. (12 ks) 

36. ring: tehes silmused eesmistesse silmusepooltesse, heegelda igasse 2. ks-sse 2 ks. (18 ks) 

37. ring: * 1 ks, kasv 1 ks, 1 ks, korda alates * ringi lõpuni. (24 ks) 

38. ring: heegelda igasse 4. ks-sse 2 ks. (30 ks) 

39. ring: tehes silmused tagumistesse silmusepooltesse, heegelda 1 ks igasse ks-sse. (30 ks) 

40. ring: 1 ks igasse ks-sse. (30 ks) 

41. ring: tehes silmused tagumistesse silmusepooltesse, heegelda iga 4. ja 5. ks kokku. (24 ks) 

42. ring: heegelda iga 3. ja 4. ks kokku. (18 ks) 

43. ring: heegelda iga 2. ja 3. ks kokku. (12 ks) 

44. ring: heegelda (2 ks kokku) ringi lõpuni. (6 ks) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Aja lõngaots sukanõela taha ja torka läbi kõigi 6 silmuse eesmise silmusepoole, tõmba ava kokku ja õmble 

kinni. 

 

Kokkutõmmatav algusring 

 

 

 

  



KURI 
S10945A-D 

 

MÕÕTMED: Kõrgus u 9 cm 

MATERJALID JA TÖÖVAHENDID 

Schachenmayri lõng Catania (1 tokk: 20 g / 50 m või 50 g / 125 m): 00172 
(hõbehall) 1 tokk; 00240 (hüatsintlilla) 1 tokk; 00399 (sinakaslilla) 1 tokk; 
00412 (samblaroheline) 1 tokk; 00130 (kreemikasvalge) 1 tokk; 00222 
(orhideeroosa) 1 tokk; 00251 (freesiaroosa) 1 tokk; 00206 (meekollane) 
1 tokk; 00192 (veinipunane) 1 tokk; 00397 (türkiissinine) 1 tokk; 00380 
(basseinisinine) 1 tokk; 00249 (kuldkollane) 1 tokk; 
2,0 mm heegelnõel, silmusemärkija, sukanõel lõngaotste peitmiseks, 
Prym mänguasjatäide. 
 

PÕHITÕED 
Heegelsilmused: aass, ks, s, as 

Spiraalne heegeldamine: ära sulge heegelringe 1 aass-ga, vaid heegelda spiraalselt, nii jääb üleminek ühelt 

ringilt teisele märkamatuks. Ringi alguse tähistamiseks kasuta silmusemärkijat. Viimasel ringil heegelda ringi 

lõpetamiseks järgm silmusesse aass. 

Kokkutõmmatav algusring: moodusta lõngast aas nii, et lahtine ots ripub ja kerast tulev lõng on suunatud 

üles. Torka heegelnõel paremalt vasakule aasast läbi ja tõmba kerast tulev lõng läbi aasa. Hoia lõngade 

ristumiskohta tugevasti pöidla ja keskmise sõrme vahel, võta lõng heegelnõelale ja tõmba läbi silmuse. 

Seejärel heegelda juhendi järgi üks ring ja tõmba töö keskkoht lahtisest lõngatosast tugevasti kokku. Kinnita 

ja peida lõngaots (vt joonis lk 49). 

Kasvata 1 silmus (= kasv 1): heegelda 2 silmust samasse kohta. 

Kahanda 1 silmus (= 2 ks kokku): heegelda 2 ks omavahel kokku. 

 

TÖÖJUHEND 

Jõulukuuli põhikuju 

1. ring: moodusta hõbehallist lõngast kokkutõmmatav algusring ja heegelda 3 as (= 1 s), 11 s ringile, sulge 

ring 1 aass-ga 3. as-sse. (12 s) 

2. ring: tehes silmused tagumistesse silmusepooltesse, heegelda 1 ks igasse s-sse. (12 ks) 

3. ring: 1 ks igasse ks-sse. (12 ks) 

4. ring: heegelda edasi teise värviga, tehes silmused eesmistesse silmusepooltesse, heegelda igasse 2. ks-sse 

2 ks. (18 ks) 

5. ring: heegelda igasse 3. ks-sse 2 ks. (24 ks) 

6. ring: heegelda igasse 4. ks-sse 2 ks. (30 ks) 

7. ring: heegelda igasse 5. ks-sse 2 ks. (36 ks) 

8. ring: 1 ks igasse ks-sse. (36 ks) 

9. ring: heegelda igasse 6. ks-sse 2 ks. (42 ks) 

10. ring: 1 ks igasse ks-sse. (42 ks) 

11 ring: heegelda edasi teise värviga, tehes silmused tagumistesse silmusepooltesse, heegelda 1 ks igasse 

ks-sse. (42 ks) 

12.–16. ring: 1 ks igasse ks-sse. (42 ks) 

17 ring: heegelda edasi teise värviga, tehes silmused tagumistesse silmusepooltesse, heegelda 1 ks igasse 

ks-sse. (42 ks) 



18. ring: 1 ks igasse ks-sse. (42 ks) 

19. ring: heegelda iga 6. ja 7. ks kokku. (36 ks) 

20. ring: 1 ks igasse ks-sse. (36 ks) 

21. ring: heegelda iga 5. ja 6. ks kokku. (30 ks) 

22. ring: 1 ks igasse ks-sse. (30 ks) 

23. ring: heegelda iga 4. ja 5. ks kokku. (24 ks) 

24. ring: heegelda iga 3. ja 4. ks kokku. (18 ks) 

Topi jõulukuul täidet täis. 

25. ring: heegelda iga 2. ja 3. ks kokku. (12 ks) 

26. ring: heegelda (2 ks kokku) ringi lõpuni. (6 ks) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Aja lõngaots sukanõela taha ja torka läbi kõigi 6 silmuse eesmise silmusepoole, tõmba ava kokku ja õmble 
kinni. 
 

SIKSAKMUSTRIGA JÕULUKUUL 
Hõbehalli lõngaga alustades heegelda jõulukuuli põhikuju tööjuhendi järgi. 

1.–3. ring: heegelda hõbehalli lõngaga. 

4.–10. ring: heegelda freesiaroosa lõngaga. 

11.–16. ring: heegelda kreemikasvalge lõngaga. 

17.–26. ring: heegelda freesiaroosa lõngaga. 

 

LÕPETAMINE 

Heegelda valmis kuuli 10. ja 11. ning 16. ja 17. ringi vahele basseinisinisega üks ring aass-eid. Lõika pikk jupp 
basseinisinist lõnga ja tiki joonte vahele siksakmuster. 
 

SIKSAKMUSTRIGA JÕULUKUUL – TEINE VÄRVIVÕIMALUS 
Hõbehalli lõngaga alustades heegelda jõulukuuli põhikuju tööjuhendi järgi. 

1.–3. ring: heegelda hõbehalli lõngaga. 

4.–10. ring: heegelda meekollase lõngaga. 

11.–16. ring: heegelda sinakaslilla lõngaga. 

17.–26. ring: heegelda meekollase lõngaga. 

 

LÕPETAMINE 

Heegelda valmis kuuli 10. ja 11. ning 16. ja 17. ringi vahele hüatsintlillaga üks ring aass-eid. Lõika pikk jupp 

hüatsintlillat lõnga ja tiki joonte vahele siksakmuster. 

KUUSEMUSTRIGA JÕULUKUUL 

Hõbehalli lõngaga alustades heegelda jõulukuuli põhikuju tööjuhendi järgi. 

1.–3. ring: heegelda hõbehalli lõngaga. 

4.–10. ring: heegelda veinipunase lõngaga. 

11.–16. ring: heegelda kreemikasvalge lõngaga. 

17.–26. ring: heegelda veinipunase lõngaga. 
 

LÕPETAMINE 
Heegelda valmis kuuli 10. ja 11. ning 16. ja 17. ringi vahele kuldkollasega üks ring aass-eid. Lõika pikk jupp 

samblarohelist lõnga ja tiki joonte vahele 8 jõulukuuske. 

 



TÄHEMUSTRIGA JÕULUKUUL 

Hõbehalli lõngaga alustades heegelda jõulukuuli põhikuju tööjuhendi järgi. 

1.–3. ring: heegelda hõbehalli lõngaga. 

4.–10. ring: heegelda türkiissinise lõngaga. 

11.–16. ring: heegelda hüatsintlilla lõngaga. 

17.–26. ring: heegelda türkiissinise lõngaga. 

 

LÕPETAMINE 

Heegelda valmis kuuli 10. ja 11. ning 16. ja 17. ringi vahele orhideeroosaga üks ring aass-eid. Lõika pikk jupp 

kuldkollast lõnga ja tiki joonte vahele 8 tähte. 

 

Kokkutõmmatav algusring                 Siksakmuster 

 

 

 

 

 

                 Puu 

 

 

 

 

 

Täht 

 

 

 

 

 

  



JUL 
S10946A-D 

 

MÕÕTMED: U 5 cm 

MATERJALID JA TÖÖVAHENDID: 

Schachenmayri lõng Catania (1 tokk: 20 g / 50 m või 50 g / 125 m): 

00130 (kreemikasvalge) 1 tokk; 00162 (kohvipruun) 1 tokk; 00281 

(oranž) 1 tokk; 00110 (must) 1 tokk; 00433 (kollakasroosa) 1 tokk; 

00106 (valge) 1 tokk; 00115 (signaalpunane) 1 tokk; 00222 

(orhideeroosa) 1 tokk; 00251 (freesiaroosa) 1 tokk; 00206 

(meekollane) 1 tokk; 00192 (veinipunane) 1 tokk; 00397 (türkiissinine) 

1 tokk; 00157 (kastanpruun) 1 tokk; 00380 (basseinisinine) 1 tokk; 

00249 (kuldkollane) 1 tokk; 2,0 mm ja 2,5 mm heegelnõel, 

silmusemärkija, sukanõel lõngaotste peitmiseks, nööpnõelad, Prym mänguasjatäide. 

 

PÕHITÕED 
Heegelsilmused: aass, ks, ps, s, ss, as 

Spiraalne heegeldamine: ära sulge heegelringe 1 aass-ga, vaid heegelda spiraalselt, nii jääb üleminek ühelt 

ringilt teisele märkamatuks. Ringi alguse tähistamiseks kasuta silmusemärkijat. Viimasel ringil heegelda ringi 

lõpetamiseks järgm silmusesse aass. 

Kokkutõmmatav algusring: moodusta lõngast aas nii, et lahtine ots ripub ja kerast tulev lõng on suunatud 

üles. Torka heegelnõel paremalt vasakule aasast läbi ja tõmba kerast tulev lõng läbi aasa. Hoia lõngade 

ristumiskohta tugevasti pöidla ja keskmise sõrme vahel, võta lõng heegelnõelale ja tõmba läbi silmuse. 

Seejärel heegelda juhendi järgi üks ring ja tõmba töö keskkoht lahtisest lõngatosast tugevasti kokku. Kinnita 

ja peida lõngaots (vt joonis lk 53). 

Kasvata 1 silmus (= kasv 1): heegelda 2 silmust samasse kohta. 

Kahanda 1 silmus (= 2 ks kokku): heegelda 2 ks omavahel kokku. 
 

TÖÖJUHEND 
Keha põhikuju 

1. ring: moodusta lõngast kokkutõmmatav algusring ja heegelda ringile 6 ks. (6 ks) 

2. ring: heegelda igasse ks-sse 2 ks. (12 ks) 

3.–5. ring: 1 ks igasse ks-sse. (12 ks) 

6. ring: (2 ks kokku) ringi lõpuni. (6 ks) 

Topi pea täidet täis. 

7. ring: tehes silmused eesmistesse silmusepooltesse, heegelda igasse ks-sse 2 ks. (12 ks) 

8. ring: 1 ks igasse ks-sse. (12 ks) 

9. ring: heegelda igasse 2. ks-sse 2 ks. (18 ks) 

10.–18. ring: 1 ks igasse ks-sse. (18 ks) 

Topi keha täidet täis. 

19. ring: tehes silmused tagumistesse silmusepooltesse, heegelda iga 2. ja 3. ks kokku. (12 ks) 

20. ring: (2 ks kokku) ringi lõpuni. (6 ks) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Aja lõngaots sukanõela taha ja torka läbi kõigi 6 silmuse eesmise silmusepoole, tõmba ava kokku ja õmble 

kinni. 

Käe põhikuju (2 tk) 



1. ring: moodusta lõngast kokkutõmmatav algusring ja heegelda ringile 5 ks. (5 ks) 

2.–3. ring: 1 ks igasse ks-sse, sulge viimane ring 1 aass-ga. (5 ks) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Topi käed täidet täis ja õmble keha külge. 

LUMEMEES 
Keha 

Heegelda kreemikasvalge lõngaga keha põhikuju tööjuhendi järgi. 

Käed (2 tk) 

Heegelda kreemikasvalge lõngaga käe põhikuju tööjuhendi järgi. 

Müts 

1. ring: moodusta kohvipruunist lõngast kokkutõmmatav algusring ja heegelda 2 as (= 1 ps), 13 ps ringile, 

sulge ring 1 aass-ga 2. as-sse. (14 ps) 

2. ring: tehes silmused tagumistesse silmusepooltesse, heegelda 1 ks igasse ps-sse. (14 ks) 

3.–6. ring: 1 ks igasse ks-sse. (14 ks) 

7. ring: tehes silmused eesmistesse silmusepooltesse, heegelda 2 as (= 1 ps), 2 ps igasse 2. ks-sse, sulge ring 

1 aass-ga 2. as-sse. (21 ps) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Õmble müts lumemehele pähe. 

Nina 

Heegelda oranži lõngaga lõdvalt 3 as. 

1. rida: 1 aass heegelnõelast lugedes 2. as-sse, 1 ks. (2 silmust) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Õmble nina näo külge. Tiki musta lõngaga kaks silma ja kolm nööpi. 

 

INGEL 
Keha 

Kollakasroosa lõngaga alustades heegelda keha põhikuju tööjuhendi järgi. 

1.–6. ring: heegelda kollakasroosa lõngaga. 

7.–17. ring: heegelda orhideeroosa lõngaga. 

18.–20. ring: heegelda freesiaroosa lõngaga. 

Käed (2 tk) 

Heegelda kollakasroosa lõngaga käe põhikuju tööjuhendi järgi. 

 

Ingli juuksed (heegelda 2,5 mm heegelnõelaga) 

1. ring: moodusta meekollasest lõngast kokkutõmmatav algusring ja heegelda ringile 6 ks. (6 ks) 

2. ring: heegelda igasse ks-sse 2 ks. (12 ks) 

3.–5. ring: 1 ks igasse ks-sse, sulge viimane ring 1 aass-ga. (12 ks) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Õmble juuksed kerge nurga all ingli pea külge. 

Krunn 

1. ring: moodusta meekollasest lõngast kokkutõmmatav algusring ja heegelda ringile 6 ks. (6 ks) 

2.–3. ring: 1 ks igasse ks-sse, sulge viimane ring 1 aass-ga. (6 ks) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Topi krunn täidet täis ja õmble pea keskele. 

Tiivad (2 tk) 

Heegelda valge lõngaga lõdvalt 8 as. 

1. rida: 1 ss heegelnõelast lugedes 5. as-sse, 2 s, 1 ps. 



Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Õmble tiivad ingli seljale. 

Tiki musta lõngaga kaks silma. Tiki orhideeroosa lõngaga kaks põske ja signaalpunase lõngaga suu. Tiki keha 

16. ringile 2-silmuseliste vahedega freesiaroosast lõngast täpid. 

 

JÕULUVANA 
Keha 

Kollakasroosa lõngaga alustades heegelda keha põhikuju tööjuhendi järgi. 

1.–6. ring: heegelda kollakasroosa lõngaga. 

7.–17. ring: heegelda signaalpunase lõngaga. 

18.–20. ring: heegelda valge lõngaga. 

Käed (2 tk) 

Heegelda kollakasroosa lõngaga käe põhikuju tööjuhendi järgi. 

 

 

Müts 

1. ring: moodusta signaalpunasest lõngast kokkutõmmatav algusring ja heegelda ringile 4 ks. (4 ks) 

2. ring: heegelda igasse 2. ks-sse 2 ks. (6 ks) 

3. ring: 1 ks igasse ks-sse. (6 ks) 

4. ring: heegelda igasse 3. ks-sse 2 ks. (8 ks) 

5. ring: heegelda igasse 4. ks-sse 2 ks. (10 ks) 

6. ring: 1 ks igasse ks-sse. (10 ks) 

7. ring: heegelda igasse 5. ks-sse 2 ks. (12 ks) 

8. ring: kasv 1 ks, edasi 1 ks igasse ks-sse. (13 ks) 

9. ring: 1 ks igasse ks-sse. (13 ks) 

10. ring: heegelda edasi valge lõngaga ja tehes silmused tagumistesse silmusepooltesse, heegelda 1 ks igasse 

ks-sse. (13 ks) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Õmble müts kerge nurga all jõuluvanale pähe. 

Habe 

Heegelda valge lõngaga lõdvalt 6 as. 

1. rida: 1. ks heegelnõelast lugedes 2. as-sse, 4 ks, keera töö ringi. (5 ks) 

2. rida: 1 as, 2 ks kokku, 1 ks, 2 ks kokku, keera töö ringi. (3 ks) 

3. rida: 1 as, 1 ks igasse ks-sse, keera töö ringi. (3 ks) 

4. rida: 1 as, 2 ks kokku, 1 ks, keera töö ringi. (2 ks) 

5. rida: 1 as, 2 ks kokku. (1 ks) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Õmble habe jõuluvana näo külge. 

Tiki musta lõngaga kaks silma. Tiki orhideeroosa lõngaga kaks põske ja signaalpunase lõngaga suu. 

 

POISS 
Keha 

Kollakasroosa lõngaga alustades heegelda keha põhikuju tööjuhendi järgi. 

1.–6. ring: heegelda kollakasroosa lõngaga. 

7.–17. ring: heegelda türkiissinise lõngaga. 

18.–20. ring: heegelda basseinisinise lõngaga. 

Käed (2 tk) 



Heegelda kollakasroosa lõngaga käe põhikuju tööjuhendi järgi. 

Müts (heegelda 2,5 mm heegelnõelaga) 

1. ring: moodusta veinipunasest lõngast kokkutõmmatav algusring ja heegelda ringile 6 ks. (6 ks) 

2. ring: heegelda igasse ks-sse 2 ks. (12 ks) 

3.–5. ring: 1 ks igasse ks-sse. (12 ks) 

6. ring: heegelda edasi türkiissinise lõngaga, 1 ks igasse ks-sse, sulge ring 1 aass-ga. (12 ks) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Õmble müts kerge nurga all poisile pähe. 

Mütsitutt 

1. ring: moodusta türkiissinisest lõngast kokkutõmmatav algusring ja heegelda ringile 5 ks. (5 ks) 

2.–3. ring: 1 ks igasse ks-sse, sulge viimane ring 1 aass-ga. (5 ks) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Topi mütsitutt täidet täis ja õmble mütsi keskele. 

Sall 

Heegelda veinipunase lõngaga lõdvalt 32 as. 

1. rida: 1. ks heegelnõelast lugedes 2. as-sse, 1 ks igasse as-sse rea lõpuni. (30 ks) 

Katkesta lõng ja tõmba viimasest silmusest läbi. 

Seo sall ümber kaela ja kinnita paari pistega. 

Tiki musta lõngaga kaks silma. Tiki orhideeroosa lõngaga kaks põske ja signaalpunase lõngaga suu. Tiki keha 

14. ja 15. ringi vahele kastanpruunist lõngast vöö. 

 

LÕPETAMINE 

Tee igale jõuluehtele kuldkollane riputusaas. Torka nõel pea või mütsi keskelt läbi ja seo aas sõlme. 

 

Kokkutõmmatav algusring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


