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BRUDEKJOLE 
Hekleoppskrift til Barbie 
Dette trenger du: 1/2 nøste 12/4 bomullsgarn. Heklenål 1,75. 4 miniknapper.  




Legg opp 28 lm, start i 3. maske fra nåla med fm i hver lm = 26 fm, snu og hekle 
ytterligere 3 omg. For å lage litt mønster kan det på  retten hekles fm i bakre 
ledd, og på vrangen hekles i fremre ledd. Snu hver omgang med en lm.

På 4. omg hekles det 10 fm, i 11. maske hekles det to fm, sett en merketråd, 4 
fm, sett en ny merketråd, to fm i neste fm, 11 fm. På de neste 5 omg hekles det 2 
fm i fm på hver side av de 4 mitterste.

Omg 9: 1 fm i hver fm, men hopp over 1 fm ved hver merketråd.

Omg 10: 6 fm, 8 lm, hopp over 4 fm, dette blir armhullet, hekle 22 fm. 8 lm, hopp 
over 4 fm, 6 fm.


Heklet brukdekjole til Barbie �1

Lokk fra isboks, 
hullemaskin, syl.  

Klipp ut knappene med 
hullemaskin, og lag to 
små hull med sylen.

Forkortelser:

lm = luftmaske

fm = fastmaske

sm = smygemaske

st = stav

omg = omgang
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Omg11: *1 fm i fm, 2 fm i neste fm* gjenta fra * til * 
omgangen ut.

Omg 12: Gjenta som omg 11.

klipp av tråden.


Start med vrangen med «belte» i nedre del av toppen, 
hekle 26 fm, snu og hekle 1 fm i hver fm tilbake på 
retten. Hekle 1 lm og fest sammen bak med en sm i 
første fm, 2 lm og deretter 1 st i samme fm (utgjør to 
staver) 2 lm og 2 st i samme fm, hopp over en fm.

Fortsett slik: * 2 st i neste fm, 2 lm, 2 st i samme fm. 
Hopp over en fm* gjera omgangen rundt.

Fest på slutten av omgangen ved å ta en sm i 
øverste lm (som representerer første st, ta 2 sm til 
du kommer til første lm bue og hekle 2 lm som blir 
første staven i viften, 1 st, 2 lm og 2 st). Dette 
gjelder alle omganger. 
omgang 2: * 2 st i neste lm bue, 2 lm, 2 st i samme lm 
bue, 1 st i mellom viftene* gjenta omgangen ut.

omgang 3: *2st i neste lm bue, 2 lm, 2 st i samme lm 
bue, 1 stav i mellom viften og staven, 1 stav mellom 
st og neste vifte*. gjenta omgangen ut.

omgang 4: * 1 vifte (2 st i lm buen 2  lm, 2 st i samme 
lm bue) i neste vifte (lm buen), 1 vifte mellom stavene* 
fortsett omgangen ut.

omg 5: *1 vifte i neste vifte*, gjenta omgangen ut.

omg 6: son omg 2

omg 7: som omg 3

omg 8: som omg 4

omg 9, 10 og 11: som omg 5

omg 12, som omg 2

omg 13, som omg 3

omg 14, som omg 4

omg 15 og 16, som omg 5

omg 17, som omg 5, men det skal være 3 x 3 st i hver vifte (3 st, 2 lm, 3 st = vifte 2)

omg 18, som omg 17. avslutt.

Hekle stolpe, 13 fm på ene siden i ryggen til å feste knappene i = 2 rader med fm, på 
den ene siden av åpningen. 

Hekle en rad med 13 fm på den andre siden av åpningen. snu og hekle 1 fm, *to lm, 
hopp over 1 fm, 1 fm i hver av de to neste fm* gjenta omg ut.

Flest tråder sy i knapper og sy gjerne på et lite underskjørt.
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Knappene er laget av 
isboks


