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Konn - nõelapadi 
Materjal 
•  < 10g rohelist lõnga 
• < 10g roosat lõnga 
• < 5g valget lõnga 
• 15mm silmad (Abakhanis müüakse) 
• rohelist vilti 
• patsikummi vm käe ümber panemiseks 
• magnet (kui soovid kiirelt nõelu korjata või 
konna külmkapile panna) 
• veidi vatiini täidiseks 
• 3.5mm heegelnõel, sukanõel 
•1 tund aega 

Pea pealmine osa - rohelisega 
Rida 1: 2 ahelsilmust (as), tee 8 kinnissilmust (ks) teise as'sse 
Rida 2: 2 ks igasse ks'sse lõpuni = 16 ks. 
Rida 3: *2 ks esimesse ks'sse, 1 teise, korda alates * lõpuni = 24 ks. 
Rida 4: 1 ks igasse ks'sse 
Pane silmad 
Suu sisu (x2) 
Sisemine osa (x1) - roosaga 
Rida 1: 2 ahelsilmust (as), tee 8 kinnissilmust (ks) teise as'sse  
Rida 2: 2 ks igasse ks'sse lõpuni = 16 ks 
Rida 3: *2 ks esimesse ks'sse, 1 teise, korda alates * lõpuni = 24 ks. 
Alumine osa (x1) - valgega 
Rida 1: 2 ahelsilmust (as), tee 8 kinnissilmust (ks) teise as'sse  
Rida 2: 2 ks igasse ks'sse lõpuni = 16 ks 
Rida 3: *2 ks esimesse ks'sse, 1 teise, korda alates * lõpuni = 24 ks. 
Jalad + varbad 
Rida 1: 18 as (jalgade alus), *5as, 3ks kokku (teine kuni neljas as'sse), korda alates * veel 2 korda. 
Rida 2: 18 ks as-reale, *5as, 3ks kokku, korda alates * veel 2 korda. 
Kinnita aassilmusega esimese as külge 
Konna kokkupanemine: 
* pane valge ja roosa suu sisu üksteise peale ja õmble roosa pool pea poole pool suuosa pea külge. 
Topi pea täis ja pista sisse magnet. Õmble ülejäänud kinni. 
*õmble jalad "ümber" pea tagaosa nii, et varbad jäävad silmade juurde. 
*lõika vildist 2 vesiroosikujulist tükki ja väike ruut, mis jääb kummi ja käe vahele. 
*vali käe ümber panemiseks mugav kumm. 
*õmble kumm ruudu abil niimoodi vesiroosi külge, et kumm vabalt seal vahel liigub 
*õmble vesiroos kokku ja samal ajal topi täis.  
*õmble konna padjakese külge 
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Heegeldatud elevant 
Materjalid 
• < 25g suvalist lõnga 
• 7.5mm mustad silmad (x 2) 
• 3.5mm heegelnõel, täidis, sukanõel 
•1 tund aega 
 
Elevant heegeldatakse kinnissilmustes (ks) spiraalselt 
Ring 1: 7 as, ühenda ringiks 
Ring 2: 14 ks ringile 
Ring 3: kasvata ühtlaste vahedega juurde 7 silma (21 
ks) 

Ring 4: kasvata ühtlaste vahedega juurde 8 silma (29 ks) 
Ring 5-7: 1 ks igasse ks'sse. (29 ks) 
Ring 8: nimetame seda silma, kus hetkel oled s1. 4as, jäta vahele 3, ks neljandasse as'sse = auk1. 
Ks igasse järgmisesse (alates s25, s24, s23, jne, kuni s1) kuni auk1'ni. 4ks ümber auk1'e (d, c, b, a). 

Lõpeta. Kinnita silmad kummalegi poolele august. 
 
Esimene jalg: heegelda silmusesse nr , 4as, aassilmus 
silmusesse c – jätka heegeldamist selle augu ümber: 1 ks 
igasse ks'sse kokku 5 ringi. Sulge jalg tehes 2ks kokku 2x. 
Teine jalg: heegelda silusesse nr 23, 4as, kinnita silusesse b, 
– jätka heegeldamist selle augu ümber: 1 ks igasse ks'sse 
kokku 5 ringi. Sulge jalg tehes 2ks kokku 2x 
Kolmas jalg: heegelda silmusesse nr 18, 4as, aassilmus 
silmusesse 14 – jätka heegeldamist selle augu ümber: 1 ks 
igasse ks'sse kokku 5 ringi. Sulge jalg tehes 2ks kokku 2x 
Neljas jalg: heegelda silmusesse nr +, 4as, aassilmus 
silmusesse 13– jätka heegeldamist selle augu ümber: 1 ks 
igasse ks'sse kokku 5 ringi. Sulge jalg tehes 2ks kokku 2x 
Lont: heegelda ümber auk1'e kokku 9 ringi. 
Saba: pista elevandile tagumikku lõng, seo sõlm, et tekiks 

saba. 
Klapp: heegelda silmustesse nr 6, 7, 8. Heegelda edasi-tagasi 5 rida kõrvadeks (3 silma real), topi 
elevant täis. Õmble auk nõela abil kokku kastutades silmused nr 20, 21, 22. Kontrolli, et ka jalad 
oleksid klapi küljes. 
Kõrvad (2 tk): 7 as. 9 ühekordset sammast nõelast neljandasse as'sse ja kinnita aassilmaga viimase 
as külge. Õmble kõrvad külge. 
 


