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SISSEJUHATUS

Kui valimised lähenevad, siis tundub, et rahvas on poliitikutest võõrandunud ega taha sugugi 

uskuda, mida neile lubatakse. Kui valimised läbi saavad, siis tundub, et poliitikud on rahvast 

võõrandunud ega taha sugugi teha, mida neilt oodatakse.

Valijate ja valitavate vahel näib haigutavat hiigelsuur ületamatu lõhe, aga ometi tahavad ju 

mõlemad, et elu muutuks paremaks, et me kõik omavahel hästi läbi saaksime ja et armastust 

oleks rohkem kui vihkamist.

Poliitikuid näeb telekas ja kuuleb raadiost muidugi sagedamini kui mõnda tublit lukkseppa või 

õmblejannat, võib-olla selle tõttu tunduvadki poliitikud nõnda kauged, kõrged ja kõrgid. Siiski ei 

ole poliitikud imeolevused, nad on täiesti tavalised inimesed kõigi oma vooruste ja puudustega, 

täpselt nagu mina, sina ja rekajuhina töötav onu Ants. Muide, onu Ants kandideeris kunagi 

kohalikel valimistel, nii et ta on ka nagu natuke poliitik.

Poliitika ja poliitikuteta me igal juhul hakkama ei saa, aga me saame nad tuua rahvale 

lähemale. Kahjuks on nii, et ükskõik kui andekas ja võimekas poliitik ka ei oleks, igale poole ta 

ei jõua, iga inimese uksele koputada ei jaksa. Meil samal ajal oleks vaja poliitikud endale päris 

lähedale tuua, lausa nii lähedale, et saaksime nad kaissu võtta. Mis muud, kui võtamegi appi 

heegeldamise kui lihtsa, mõnusa ja mõjusa kunsti, ning meisterdame ise pehmed ja kõrge 

kaisuväärtusega poliitikud.

Iga kord, kui sa heegeldatud poliitikut kaisutad, temaga mängid või tema seltsis uinud, 

muudad mõne oma iseloomujoone tugevamaks ja oskuse paremaks. Poliitik tunneb samal 

ajal armastust, mis tema nukukujulisele teisikule osaks saab, ja muutub veelgi inimlikumaks, 

soojemaks ja armastusväärsemaks. See on nagu voodoo, aga hästi hea.

Kaisupoliitikutega võib minna kooli, tööle või puhkusele. Neid võib kinkida sõpradele ja 

vaenlastele, sugulastele ja mugulastele. Kaisupoliitikutest võib kokku panna täitsa omaenda 

riigikogu, või siis koguda kõik need pehmed populistid ja rõõmsad reformistid ümarlaua 

ümber, et ühekorraga ja igaveseks Eesti asi korda ajada.
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ÜLDJUHISED
Nukkude heegeldamisel on kasutatud amigurumi tehnikat  

ja selle tavapäraseid võtteid, mille õpetused leiad vajadusel kergesti internetist. 

Kõik nukud on seega heegeldatud spiraalselt ja rea lõpus ei toimu ringiks ühendamist.  

Erandiks on näiteks mõned aksessuaarid, mille puhul on õpetuses ka vastav märge.
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Kõigi nukkude 
jaoks vajad: 

eri värvi heegellõngu

8 mm turvasilmi

roosat mulineed suu tikkimiseks

täidismaterjali

heegelnõela

nõela

kääre

Muu (nagu näiteks nööbid, pärlid jms) 

on ära toodud iga nuku juures eraldi. 

Lõng
Õpetuse alguses on täpsustatud,  

mis värvi lõnga on nuku heegeldamisel  

ja tikkimisel kasutatud. Kõik heegellõngad 

peale kuldse ja hõbedase on  

Schachenmayri toodang ja täpselt sama 

tooni leiad soovi korral koodi järgi.

Sari „Catania Originals”:

valge 0106

must 0110

punane 0115

punakas 0396

sinine 0261

helesinine 0173 

tumesinine 0124 

roheline 0241

kollane 0208

pruun 0157

helepruun 0383

tumepruun 0162

punakaspruun 0388 

pruunikas 0254

hall 0242

helehall 0172

tumehall 0393 

helekollane 0100

sinepikollane 0249

roosa 0222

tumeroosa 0251

lilla 0113

türkiissinine 0400

Sari „Catania Color Originals”:

punasekirju 0223 

sinisekirju 0222

Lühendid:
ah – ahelsilmus

as – aassilmus

ks – kinnissilmus

kasv – heegelda  

2 kinnissilmust samasse silmusesse

kah – heegelda 2 kinnissilmust kokku 

(4 kah – neli kahandamist üksteise järel 

ja silmuste arv väheneb real nelja võrra)

Nende lõngadega 
heegeldamiseks 
sobib heegelnõel 
number 2,5.



Näiteks:

11: mustaga. Tagumistesse aasadesse. 

(13 ks, kasv) x 3 [45].

Number rea alguses näitab, 

mitmendat rida Sa heegeldad. 

Nuku pea heegeldamine läheb 

värvivahetusega sujuvalt üle kaela ja keha 

heegeldamiseks ning ridade lugemine 

lõpeb alles viimase lõngakatkestusega.

Kooloni järel on kirjas järgmisena 

kasutatava lõnga värv.

Eesmistesse ja tagumistesse aasadesse 

heegeldamise suunis kehtib ainult 

konkreetse rea kohta (ainus erand on 

Kaja Kallase kleidi laineline osa).

Sulgudes on kirjas mustri osa, mida tuleb 

korrata, ja sulgude taga korduste arv real.

Nurksulgudes on kirjas silmuste arv, 

milleni tuleb jõuda rea lõpus.

Kui ilma muutusteta tuleb heegeldada 

mitu rida, siis on vastav ridade arv märgitud 

kõige lõpus tavalistes sulgudes: 

8–22: 1 ks igasse ks-sse [42] (15).

Heegelda kõik nukud spiraalselt. 

Pea ja keha kasvatamised ja 

kahandamised hajuta: igal real, 

kus tuleb kasvatamise või kahandamise 

vahele heegeldada paarisarv silmuseid, 

jaga see arv pooleks. 

Pooled silmused heegelda rea alguses 

ja pooled jäta rea lõppu. Nii ei satu kõik 

kasvatamised ja kahandamised kohakuti 

ja heegeldatav detail jääb ühtlasema 

kujuga. 

Näiteks: 

50: (10 ks, kasv) x 3 [36] – 50. 

rea alguses heegelda 5 kinnissilmust, 

seejärel jätka tavapäraselt. 

Rea lõppu jääb veel 5 kinnissilmust.

Täitmine

Täitematerjali lisa töö käigus nii, nagu endal 

mugav on. Enamik detaile topi tihedalt, 

ainult käed jäta ülevalt pooltühjaks, et nad 

paremini vastu keha hoiaksid.

Juuste tegemine
Kui juuksed ei tule eraldi detailina heegel-

dada, siis märgi kõigepealt ära juustepiir 

(näiteks nööpnõelte abil), millest saad 

heegeldamisel või tikkimisel juhinduda.

Habeme ja 
vuntside tikkimine

Enne tikkima asumist märgi ära habeme ja 

vuntside asukoht (näiteks nööpnõelte abil), 

millest saad tikkimisel juhinduda.

ÕPETUSE LUGEMINE



Andrus 
A nsip



VAJA LÄHEB:
• 

• 

• 

• 

Andrus Ansip on äärmiselt mitmekülgne inimene. 

Ta on õppinud keemiat ja agronoomiat, ajanud 

pangaasju ja olnud ametis linnapea, majandusministri ja 

Euroopa Komisjoni volinikuna. Peaministrina pidas 

Andrus Ansip vastu peaaegu kümme aastat, mis on 

rekordivääriline sooritus. Ansip tunneb end suurepäraselt 

Tartus Toomemäel ja Euroopa võimukoridorides. 

Kui sa kaisutad Andrus Ansipit, siis suurendad 

sellega oma kindlameelsust ja läbilöögivõimet.

ANDRUS ANSIP
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PEA
Heegelda ülevalt alla.

1:

2: 2 ks igasse ks-sse [12].

3: (1 ks, kasv) x 6 [18].

4: (2 ks, kasv) x 6 [24].

5: (3 ks, kasv) x 6 [30].

6: (4 ks, kasv) x 6 [36].

7: (5 ks, kasv) x 6 [42].

8–22: 1 ks igasse ks-sse [42] (15).

23: 14 ks. 

Lõua heegeldamine: võta teine sama 

värvi lõngajupp ja heegelda 5 ks, katkesta 

lõng. Jätka esimese lõngaga, heegelda-

des üle äsja heegeldatud 5 ks, seejärel 

23 ks [42].

Kinnita silmad 14. ja 15. rea vahele lõua 

kohale nii, et silmade vahele jääb 6 auku.

24: (5 ks, kah) x 6 [36].

25: (4 ks, kah) x 6 [30].

26: (3 ks, kah) x 6 [24].

27: (2 ks, kah) x 6 [18].

28: 1 ks igasse ks-sse [18].  

Katkesta lõng ja sõlmi järgmise värviga.

SÄRGIKAELUS
29: valgega. Tagumistesse aasadesse.  

1 ks igasse ks-sse [18].

30: (2 ks, kasv) x 6 [24]. Ära lõnga katkesta.

SÄRK JA PINTSAK
Alguses kasuta samal real kahte värvi 

korraga. Särgiosa lõpetades jäta selle lõng 

lahtiselt ootele ja vea töö pahemal poolel 

tagasi kohta, kus vajad järgmisel real uuesti 

sama värvi. Pintsakulõngaga tööta ringselt, 

vedades seda särgiosa tagant kaasa. 

31: tumesinise ja valgega. Tumesinisega 

kasv, 6 ks (samal ajal vea valget lõnga 

töö taga edasi). Valgega kasv, 7 ks,  

kasv, 1 ks. Tumesinisega 7 ks [27].

32: tumesinisega 7 ks, kasv, 1 ks.  

Valgega 10 ks. Tumesinisega kasv, 4 ks, 

kasv, 2 ks [30].

33: tumesinisega 4 ks, kasv, 6 ks.  

Valgega 9 ks. Tumesinisega kasv, 3 ks, 

kasv, 5 ks [33].

34: tumesinisega 10 ks, kasv, 2 ks.  

Valgega 8 ks. Tumesinisega kasv, 8 ks, 

kasv, 2 ks [36].

35: tumesinisega 4 ks, kasv, 3 ks, kasv,  

6 ks. Valgega 7 ks. Tumesinisega kasv, 

13 ks [39].

36: tumesinisega 14 ks, kasv, 3 ks.  

Valgega 6 ks. Tumesinisega kasv, 7 ks, 

kasv, 6 ks [42].

37: tumesinisega 20 ks.  

Valgega 5 ks. Tumesinisega 17 ks [42].

38: tumesinisega 21 ks. Valgega 4 ks.  

Tumesinisega 17 ks [42].

39: tumesinisega 22 ks. Valgega 3 ks.  

Tumesinisega 17 ks [42].

40: tumesinisega 23 ks. Valgega 2 ks.  

Katkesta lõng. Tumesinisega 17 ks. [42].

41–54: tumesinisega. 1 ks igasse  

ks-sse [42] (14).

55: 18 ks, 6 ks tagumistesse aasadesse,  

6 ks, 6 ks tagumistesse aasadesse,  

6 ks [42].

56–57: 1 ks igasse ks-sse [42] (2).

58: heegelda 6 ks edasi, rida algab  

edaspidi siit. Eesmistesse aasadesse. 

1 ks igasse ks-sse [42].

59: 1 ks igasse ks-sse [42].

60: 21 ks, 1 as, 20 ks [42].

PÜKSID
Heegelda ülevalt alla.

1: tumesinisega. Heegelda 58. rea  

tagumistesse aasadesse  

(5 ks, kah) x 6 [36].

2: esimese püksisääre moodustamine: 

3 ah sillaks, mille ots kinnita 19. ks-sse 

[18 + 3 = 21].

3–22: 1 ks igasse ks-sse [21] (20).

23: eesmistesse aasadesse.  

1 ks igasse ks-sse [21].

24–26: 1 ks igasse ks-sse [21] (3).  

Katkesta lõng.


