
http://www.jpfun.com/patterns/free/angels/f104005_minitreetopangel.shtml  
Väike ingel 
Materjal: 
nr 10 valge puuvillane heegelniit 
1,5 mm heegelnõel 
valge luust või plastikust ring 
Tihedus: 8 ks = 2,54 cm 
Lõppsuurus: u 10 cm kõrgune 
 
Pea: 
Ring 1: 2 ahels (as), 8 ks teise ahelsilmusesse, ühenda aassilmusega 
(aas) esimesse kinnissilmusesse (edasipidi lihtsalt ühenda). 
Ring 2: 1 as, 2 ks samasse kui aas, 2 ks igasse ülejäänusse ks'sse. 
Ühenda 

Ring 3-8: 1 as, 1 ks samasse kui aas ja igasse ülejäänusse, ühenda. 
Ring 9: 1 as, ks samasse kui aas. Kahanda 2 ks kokku. *ks järgmisesse, kahanda. Korda alates * lõpuni. 
Ühenda. 
Ring 10: 1 as, ks samasse kui aas ja igasse ülejäänusse. Ühenda. 
 
Õlad: 
Ring 11: 3 as, ühekordne sammas (sam) samasse kui aas. *2 sam järgmisesse, 2 as. Korda alates * lõpuni. 
Ühenda kolmandasse as'sse. 
Ring 12: 3 as. Sam järgmisesse sam'sse (3 as, sam 2 as auku, 3 as), *sam järgmisesse kahte sam'sse, korda ( ) 
olevat üks kord. Korda alates * ringi lõpuni. Ühenda. 
 
Keha 
Ring 13: 3 as, sam järgmisesse sam'sse. (1 as, sam järgmisesse 3as auku, 1 as, sam järgmisesse sam'sse, 1 as, 
sam järgmisesse 3as auku, 1 as, sam järgmisesse kahte sam'sse, 1 as) jäta vahele 8 3as auku. Sam järgmisesse 
kahte sam'sse. Korda ( ) olevat üks kord. Ühenda. 
Ring 14: 3 as, sam järgmisesse sam'sse. (1 as, sam järgmisesse sam'sse kolm korda, 1 as, sam järgmisesse 
kahte sam'sse, 1 as). Sam järgmisesse kahte sam'sse. Korda ( ) olevat üks kord. Ühenda. 
Ring 15: 3 as, sam järgmisesse sam'sse. ( 2 as, 2 sam järgmisesse sam'sse 3 korda, 2 as, sam järgmisesse 
kahte sam'sse, 1 as). sam järgmisesse kahte sam'sse, korda ( ) olevat üks kord. Ühenda. 
Ring 16: 3 as, sam samasse kui aas. 1 as, 2 sam järgmisesse sam'sse, 2 as. *2 sam järgmisesse sam'sse, 1 as, 
2 sam järgmisesse sam'sse, 2 as. Korda alates * lõpuni. Ühenda. 
Ring 17: tee aas järgmisesse sam'sse ja 1as auku. 3 as, sam, 1 as, 2 sam samasse auku, 2 as. *2sam, 1 as, 
2sam järgmisess 1as auku, 2 as. Korda alates * lõpuni. Ühenda. 
Ringid 18-20: korda ringi 17. 
Ring 21: tee aas järgmisesse sam'sse ja 1as auku. Ks samasse auku. (3sam, 5as, 3sam järgmisesse 2as auku). 
*ks järgmisesse 1as auku. Korda ( ) olevat üks kord. Korda alates * lõpuni. Ühenda. 
Katkesta lõng ja peida otsad. 
 
Tiivad:  
Ring 1: aseta ingel enda ette. Ühenda niit samasse silma, kuhu tegid 12. ringi viimase samba. 4 as, (sam 
järgmisesse 2as auku, 1 as, sam järgmisesse sam'sse, 1 as, sam järgmisesse 1as auku, 1 as, sam järgmisesse 
kahte sam'sse). 1 as. Korda ( ) olevat kaks korda. 1 as, sam järgmisesse 2as auku, 1 as, sam järgmisesse 
sam'sse, 1 as, sam järgmisesse 2as auku, 1 as, sam järgmisesse sam'sse, kus juba on silmus, 1 as. Ühenda 
kolmandasse as'sse. 
Ring 2: 3 as, sam samasse, kui aas. (1 as, 2 sam järgmisesse sam'sse 3 korda, 1 as, sam järgmisesse kahte 
sam'sse). Korda ( ) olevat üks kord. 1 as, 2sam järgmisesse sam'sse 4 korda, 1 as. Ühenda. 
Ring 3: tee aas järgmisesse sam'sse ja 1as auku. 3 as, 2 sam, 5 as, 3 sam samasse auku. Ks järgmisesse 2as 
auku, 2 sam, 2 as, 3 sam järgmisesse 1 as auku 3 korda. Ks järgmisesse kahte sam'sse, ks järgmisesse 1as 
auku, 3 sam, 5 as, 3 sam järgmisesse 1 as auku 4 korda. Ks järgmisesse 1as auku. Ühenda. 
Teine tiib: pööra ingel ümber ja korda nagu esimesel tiival. 
 
Peida otsad. Tärgelda soovi korral. Õmble külge luust/plastikust rõngas ingli pea külge. 
  



http://pandacrochet.8m.com/noelle.html  
Materjal:  
Väike kogus nr 10 puuvillast heegelniiti 
1,5 mm heegelnõel.  
Tihedus:  
pole eriti oluline, kuid esimene ring võiks olla umbes 2,5 
cm läbimõõduga..  
Lõppsuurus:  
Seeliku allservast umbes 11,5 cm laiune 
Alläärest tiivaotsani umbes 11 cm kõrgune  
.  
Silmusekogud:  
Rea alguses 2 kokku (A) – 2 as, sammas (sam) antud 
silmusesse  
Mininupp (B) – heegelda 2 ühekordset sammast kokku 

samas silmuses 
V – jäta vahele x arv silmuseid (V1 = jäta vahele 1 silm) 
Pikoo (p) – 3 as, ks viimase ks külge.  
. 
Tee 20 ahelsilmust (as) ja ühenda ringiks. 
Rida 1: 1 as, 30 ks ringile. Ühenda esimese ks külge = 30 ks 
Rida 2: A ühendamise silma, 1 as, V1, (B järgmisesse ks'sse, 1 as, V1) 2 korda, 2 sam järgm kahte 
ks'sse, ( 1 as, V1, B järgm ks'sse) 3 korda, keera = 6 mininuppu, 4 sammast 
Rida 3: (A, 1 as, B) esimesse B'sse, 1 as, (B, 1 as) 2 korda järgmisesse kahte B'sse, 2 sam 
järgmisesse sam'sse, sam järgm kahte sam'sse, 2 sam järgm sam'sse, (1 as, B) 2 korda järgm kolme 
B'sse. Keera. = 12 mininuppu, 6 sammast 
Rida 4: (A, 1 as, B) esimesse B'sse, 1 as, (B järgm B'sse, 1 as) 5 korda, (2 sam järgm sam'sse, sam 
järgm sam'sse, 2 sam järgm sam'sse) 2 korda, (B järgm B'sse, 1 as) 5 korda, (B, 1 as, B) viimasesse 
B'sse, keera = 14 mininuppu, 10 sammast. 
Rida 5: A esimesse B'sse, 2 as, (B järgm B'sse, 2 as) 5 korda, 2 sam järgm sam'sse, sam järgm nelja 
sam'sse, 1 as, sam järgm nelja sam'sse, 2 sam järgm sam'sse, (2 as, B järgm B'sse) 6 korda, keera = 
14 mininuppu, 12 sammast, 14 2as auku, 1 1as auku 
Rida 6: 4 as, ks nõelast neljandasse as'sse, (2 ks järgm 2as auku, p) 6 korda, 2 ks järgm 2as auku, ks 
järgm sam'sse, 2 as (märgista teine as 7nda rea algusena), sam samasse silma, kuhu viimane ks, 1 
as, (V1, B järgm sam'sse, 1 as) 2 korda, (B, 1 as) 2 korda järgm 1as auku, (V1, B järgm sam'sse, 1 
as) 2 korda, V1, (sam, 2 as, ks) järgm sam'sse, (2ks järgm 2as auku, p) 7 korda, aassilmus viimase B 
külge. Kinnita ja katkesta niit = 30 kinnissilmust, 14 pikood, 6 mininuppu, 2 sammast 
Rida 7: kinnita niit märgitud silma, A samasse silmusesse, B järgm sam'sse, 1 as, (B järgm B'sse, 1 
as) 6 korda, B järgm sam'sse, 1 as, B järgm 2as auku, keera = 10 mininuppu 
Rida 8: A esimesse B'sse, (1 as, B järgm B'sse) 9 korda, keera = 10 mininuppu 
Rida 9: (A, 1 as, B, 1 as) esimesse B'sse, (B järgm B'ssem 1 as) 4 korda, B järgm 1as auku, 1 as, (B 
järgm B'sse, 1 as) 4 korda, (B, 1 as, B) viimasesse B'sse, keera = 13 mininuppu 
Rida 10: A esimesse B'sse, (1 as, B järgm B'sse) 12 korda, keera = 13 mininuppu 
Rida 11: (A, 1 as, B, 1 as) esimesse B'sse, (B järgm B'sse, 1 as) 11 korda, ( B, 1 as, B) viimasesse 
B'sse, keera = 15 mininuppu 
Rida 12: A esimesse B'sse, (2 as, B järgm B'sse) 14 korda, keera = 15 mininuppu, 14 2as auku 
Rida 13: 4 as, ks neljandasse as'sse, (2 ks järgm 2as auku, p) 14 korda, aassilmus viimase B külge. 
Kinnita niit ja peida otsad. = 28 kinnissilmust, 15 pikood. 
 
Pese ja venita õigesse kujusse, soovi korral tärgelda. 


