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Käsitöö on loominguline tegevus ja järgnev juhend on ainult üks viis kuidas end läbi
heegeldamise väljendada. Siin juhendis kirjeldan kuidas mina seda mütsi heegeldan.
Iga heegeldaja loob oma mütsi oma käekirja järgi.
Mütsi võib heegeldada endale sobilikust lõngast ja nii suure kui soov on. Antud müts
on heegeldatud Drops Cotton Merino lõngast toonid hall (nr 18) ja roosa (nr 13) ning
kasutasin heegelnõela nr 3.

Antud müts on heegeldatud ringselt. Kasutatud on kinnissilmust, aassilmust,
ahelsilmust, ühekordset sammast ja ühekordne sammast eest võttega ümber eelmise
rea ühekordse samba. Midagi keerulist pole, heegeldada tuleb vaheldumisi üks rida
kinnissilmustega, teine sammastega. Värvilise mütsi saamiseks siis üks rida ühe
värviga, teine rida teise värviga. Kasvatamised toimuvad sammastega real.
Mina alustan mütsi heegeldamist võluringist.
Esimene ring. Tee 3 ahelsilmust ning loo võluringile 12 ühekordset sammast.
Ühenda ring aassilmusega esimesse ühekordsesse sambasse.

Teine ring. Vaheta värvi, tee 1 ahelsilmus ning heegelda igasse silmusesse 2
kinnissilmust (alustad samasse silmusesse, kuhu ringi ühendasid)
NB! Tee kinnissilmus ka eelmise real ringi ühendatud aassilmusesse ning ühenda
ring aassilmusega teise kinnissilmusesse. Kokku on ringil 24 kinnissilmust.

Kolmas ring. Vaheta värvi. Tee 3 ahelsilmust ning tee ühekordne sammas eest
võttega ümber üleeelmise rea esimese samba. NB! Lõnga ümber samba võttes
tõmba lõng samale kõrgusele tavalise ühekordse sambaga. Sambad ringil peavad
olema ühe kõrgused. Tee järgmisesse kahte silmusesse ühekordsed sambad. NB!
Esimene tavaline ühekordne sammas tuleb samasse silmusesse, kust ringi alustasid,
nii tuleb ringi ühendus ühtlane. Tee ühekordne sammas eest võttega ümber järgmise
üleeelmise rea samba, kaks tavalist ühekordset sammast järgmisse kahte
silmusesse jne ringi lõpuni. Ühenda ring aassilmusega teise sambasse (ehk
esimesse tavalisse sambasse) Ringi lõpus on 12 nö venitatud sammast ja 24 tavalist
sammast (Venitatud sammaste vahel on 2 tavalist sammast)
NB! Jälgi, et igas kinnissilmuses oleks sellel real üks ühekordne sammas.

Neljas ring. Vaheta värvi, tee üks ahel silmus ning heegelda igasse silmusesse 1
kinnissilmus. NB! Viimane kinnissilmus tee eelmise rea aassilmusesse ning ring
ühenda teise kinnissilmusesse. Ringil on 36 silmust.

Viies ring. Vaheta värvi ja tee 3 ahelsilmust ning heegelda ühekordne sammas eest
võttega ümber üleeelmise rea esimese samba. Tee tavaline sammas esimesse
silmusesse. Nüüd tee ühekordne eest võttega sammas ümber üleeelmise rea
järgmise samba (sambad asetsevad kõrvuti). Tee tavaline sammas järgmisesse
silmusesse.
NB! Tavaline sammas jääb eelmise rea nö venitatud samba kohale.
Heegelda ringi lõpuni vaheldumisi tavaline ühekordne sammas ja nö venitatud
ühekordne sammas. Ringi viimane sammas on alati tavaline sammas ning ühenda
ring aassilmusega teise sambasse. Nii jäävad ringi üleminekud ühtlased. Selle ringi
lõpus on 48 silmust.
Kuues ring. Vaheta värvi ja tee üks ahelsilmus ning heegelda igasse silmusesse üks
kinnissilmus (viimane kinnissilmus aassilmusesse ning ühendada ring teise
silmusesse).
Seitsmes ring. Sel ringil tuleb kasvatamine peale igat neljandat nö venitatud
sammast. Kasvatamine toimub sarnaselt nagu heegeldamise korral ikka (jagatult
teatud arv silmuste järel topelt silmus).
Vaheta värvi ja tee 3 ahelsilmust, heegelda ühekordne sammas eest võttega ümber
üleeelmise rea esimese samba. Tee tavaline ühekordne sammas rea esimesse
sambasse ning heegelda järgmine venitatud sammas jne. Peale igat seitsmendat
sammast (4 venitatud sammast ja 3 tavalist sammast) tee kasvatus, heegelda kaks
ühekordset sammast ühte silmusesse.

NB! Topelt sambad jäävad eelmise rea nö venitatud samba kohale.

Kaheksas ring. Vaheta värvi, tee üks ahelsilmus ning igasse silmusesse heegelda
üks kinnissilmus. Real on 54 silmust.
Üheksas ring. Sel real toimub kasvatamine peale igat 5. nö venitatud sammast.
Vaheta värvi, tee 3 ahelsilmust ning heegelda ühekordne sammas eest võttega
ümber üleeelmise rea esimese samba. Järgmisena heegelda tavaline sammas
esimesse silmusesse. Jne
NB! Et mütsi pind oleks ühtlasem, siis mulle meeldib kasvatuskohti hajutada. Sel
ringil tegin esimese kasvatuse peale teist nö venitatud sammast. Ja iga järgmine
kasvatus siis peale igat viiendat nö venitatud sammast.
Jälgi, et topelt sambad (kasvatused) oleksid eelmise rea nö venitatud samba kohal.
Kümnes ring. Vaheta värvi, tee üks kinnissilmus igasse silmusess. Ringil on 66
silmust.
Üheteistkümnes ring. Kasvatamine toimub peale igat 6. nö venitatud sammast
(peale igat 11. sammast) ja topelt sambad jäävad eelmise rea nö venitatud samba
kohale.
Kaheteistkümnes ring. Vaheta värvi, tee üks ahelsilmus ning heegelda üks
kinnissilmus igasse silmusesse. Ring ühenda ikka aassilmusega ringi teise
silmusesse. Ringil on 78 silmust.
Kolmeteistkümnes ring. Sel real enam kasvatamist ei tee, heegelda vaheldumisi nö
venitatud sammas ja tavaline sammas. Ring algab nö venitatud sambaga ja lõppeb
tavalise sambaga. Ringil on 84 silmust.
NB! Loomulikult võib kasvatamise varem lõpetada või siis kasvatada mõned read
juurde kuidas valitud lõngaga sobilik mütsi suurus nõuab.

Edasi heegeldad mütsi nii pikaks kui soov on vaheldumisi üks rida kinnissilmustega
ja teine rida sammastega.
Mütsi ääre võib viimistleda enda soovide järgi. Mulle meeldib soonik ja eelistan
soonikut teha poolsammastega. Üks poolsammas eest võttega ümber eelmise rea
samba ja teine poolsammas tagant võttega ümber eelmise rea samba. Sooniku
pikkusel ettekirjutusi pole.

SALL

Selle mustri järgi saab heegeldada ka rõngassalli.
Kasutasin samu lõngu nagu mütsil. Kasutasin heegelnõelu 3,5 ja 3.
Heegelda ahelsilmustest kett (silmuseid vastavalt salli suurusele, minul 96 silmust),
jälgi, et ahelas oleks paarisarv silmuseid. Soovitav on heegeldada ahelsilmuste kett
suurema heegelnõelaga, siis on äär parema venivusega.
Ühenda kett aassilmusega ringiks. Esimene ring heegelda ühekordsed sambad.
Alusta 3 ahelsilmusega ja tee esimene sammas samasse silmusesse, kus ringi
ühendasid. Ringi lõpus tee viimane sammas aassilmusesse ning ühenda ring teise
sambasse.
Vaheta heegelnõel väiksema vastu ja vaheta soovi korral lõnga värvi. Tee ahelsilmus
ning heegelda igasse silmusesse üks kinnissilmus, esimene kinnissilmus tee kohe

samasse silmusesse kuhu eelmise ringi ühendasid ning viimane kinnissilmus tee
aassilmusesse ning ühenda taas ring teise silmusesse.
Vaheta soovi korral värvi, tee 3 ahelsilmust ning tee ühekordne sammas eest võttega
ümber üleeelmise rea esimese samba (ümber samba lõnga võttes tõmba lõng
samale kõrgusele tavalise ühekordse sambaga). Järgmisena tee tavaline sammas
esimesse silmusesse (sama silmus, kuhu ühendasid eelmise rea aassilmusega).
Edasi heegelda ringil vaheldumisi nö venitatud ühekordne sammas ja tavaline
ühekordne sammas. Ringil on viimane sammas tavaline ühekordne sammas.
Ühenda ring aassilmusega teise sambasse.
Vaheta soovi korral värvi, järgmine rida on kinnissilmuste rida.
Edasi heegelda sall soovitud kõrguseni vaheldumisi kinnissilmuste rea ja sammaste
reaga.
Viimistele salli ääred soovitud viisil. Mina heegeldasin salli ääre vähikäiguga
(tagurpidi kinnissilmused, heegeldad vasakult paremale).
Loovat lähenemist ja mõnusat heegeldamist!

