
Bamsen Wladimir
Hækleopskrift

Af @thildescrochetandknitting

Find mig på Instagram
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Bamsen Wladimir

Hækleopskrift

Garn: 100% Bomuld fra garn gruppe A i de ønskede farver

Hæklenål: Str. 2,5mm-3mm

Mål: L27cm (uden ører), B13cm, D7cm

Forbrug: 20g mørkegråt garn, 25g lysegråt garn, 30g hvidt 
garn
Bamsefyld og evt. piberensere.

Teknikker: omg: Omgang
lm: Luftmaske
km: Kædemaske
fm: Fastmaske
mr: Magisk ring
2i1: Udtagning med 2fm i én maske
2sm: Indtagning, hvor to masker hækles sammen i

forreste maskeled
*-* Arbejdet mellem ** gentages det antal 

gange, der står efterfølgende

Opskriften er gratis og findes på min hjemmeside
www.  thildescrochetandknitting  .dk  :-) 

Jeg vil blive rigtig glad, hvis du deler på instagram og tilføjer
hashtagget #bamsenwladimir og tagger @thildescrochetandknitting

ved dit færdige resultat
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Ben (lav 2):

Mørkegråt garn 
1.omg: Magisk ring med 6fm (6) 
2.omg: *2i1* x 6 (12) 
3.omg: *1fm + 2i1* x 6 (18) 
4.omg: *2fm + 2i1* x 6  (24) 
5.omg: *3fm + 2i1* x 6 (30) 
6-8.omg: 30fm (30)

Skift til hvidt garn 
9.omg: 30fm (30) 
10.omg: 10fm + 2sm x 5 + 10fm (25) 
11.omg: 8fm + 2sm x 5 + 7fm (20) 
12.omg: 5fm + 2sm x 5 + 6fm  (16) 

OBS!  der  er  ikke  16  masker  på  12.  omgang,  der  laves  blot  en
fastmaske  mere  for  at  flyttet  omgangens  start,  således  at
farveskiftet langs benet nogenlunde er det samme sted bagpå. 

Dette gøres også ved de næste farveskift:

*Skift til mørkegråt garn
13-15.omg: 15fm  (15)
16.omg: 16fm (16)

Skift til hvidt garn
17-19.omg: 15fm (15)
20.omg: 16fm (16)*

Gentag *-* i alt 3 gange.

Slut af med 1km, klip garnet og hæft enden. 

Benene fyldes med bamsefyld.
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Arme (lav 2):

Mørkegråt garn
1.omg: Magisk ring med 6fm (6) 
2.omg: *2i1* x 6 (12) 
3.omg: *1fm + 2i1* x 6 (18) 
4.omg: *2fm + 2i1* x 6  (24) 
5-6.omg: 24fm (24)
7.omg: 2sm + 22fm (23)
8.omg: 23fm (23)
9.omg: 2sm + 21fm (22)
10.omg: 22fm (22)
11.omg: 2sm + 20fm (21)
12.omg: 21fm (21)
13.omg: 2sm + 19fm (20)
14.omg: 20fm (20)
15.omg: 2sm + 18fm (19)
16.omg: 19fm (19)
17.omg: 2sm + 17fm (18)
18.omg: 18fm (18)
19.omg: 2sm + 16fm (17)
20.omg: 17fm (17)
21.omg: 2sm + 15fm (16)
22.omg: 16fm (16)
23.omg: 2sm + 14fm (15)
24.omg: 15fm (15)
25.omg: 2sm + 13fm (14)
26.omg: 14fm (14)
27.omg: 2sm + 12fm (13)
28.omg: 13fm (13)
29.omg: 2sm + 11fm (12)
22-24.omg: 12fm (12)

Slut af med 1km, klip garnet og hæft enden. 

Armene fyldes med bamsefyld.
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Krop:

Lysegråt garn
1.omg: 7lm (inkl. 1 vendemaske) (6) 

Nu hækles der rundt om luftmaskerne, se billederne:

1.omg: 7lm 2.omg: 5fm 2.omg: 4i1

2.omg: 5fm 2.omg: 4i1 3.omg: hele omgangen

2.omg: *5fm + 4i1* x 2 (18) 
3.omg: *5fm + 2i1 + 2fm + 2i1* x 2 (22) 
4.omg: 6fm + 2i1 + 2fm + 2i1 + 7fm + 2i1 + 

2fm + 2i1 + 1fm (26)
5.omg: 7fm + *2i1* x 4 + 9fm + *2i1* x 4 + 2fm (34)
6.omg: 7fm + *2i1* x 2 + 4fm + *2i1* x 2 + 

9fm + *2i1* x 2 + 4fm + *2i1* x 2 + 2fm (42)
7.omg: 8fm + *2i1* x 2 + 6fm + *2i1* x 2 + 

11fm + *2i1* x 2 + 6fm + *2i1* x 2 + 3fm (50)
8.omg: 9fm + *2i1* x 2 + 8fm + *2i1* x 2 + 

13fm + *2i1* x 2 + 8fm + *2i1* x 2 + 4fm (58)
8.omg: 10fm + *2i1* x 2 + 10fm + *2i1* x 2 + 

15fm + *2i1* x 2 + 10fm + *2i1* x 2 + 5fm (66)
9.omg: 66fm (66)

På næste omgang hækles benene med på, se billederne:

OBS! Fødderne skal vende lidt udad.
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10.omg: 27fm + 7fm (ben) + 3fm + 7fm (ben) + 22fm (66)
11-13.omg: 66fm (66)
14.omg: 20fm + 2sm + 31fm + 2sm + 11fm (64)
15.omg: 19fm + 2sm + 31fm + 2sm + 10fm (62)
16.omg: 19fm + 2sm + 29fm + 2sm + 10fm (60)
17-41.omg: 60fm (60)

På  næste  omgang  hækles  armene  på  kroppen,  på  samme  måde  som
benene.

42.omg: 22fm + 6fm (arm) + 24fm + 6fm (arm) + 2fm (60)
43-44.omg: 60fm (60)
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Inden indtagningerne på de næste 3 omgange, broderes der et hvidt
hjerte på venstre side af brystet og med mørkegråt garn broderes
der rundt om hjertet, som var det en påsyet lap, se billederne:

Broder et hvidt hjerte. Sæt stingene tilfældigt.

45.omg: *4fm + 2sm* x 10 (50)
46.omg: *3fm + 2sm* x 10 (40)
47.omg: *2fm + 2sm* x 10 (30)

Slut af med 1km, klip garnet og hæft enden. 

Kroppen fyldes med bamsefyld.

Øre (lav 2):

Hvidt garn
1.omg: Magisk ring med 6fm (6) 
2.omg: *2i1* x 6 (12) 
3.omg: *1fm + 2i1* x 6 (18) 
6-10.omg: 18fm (18)
11.omg: 2sm + 16fm (17)
12-16.omg: 17fm (17)
17.omg: 2sm + 15fm (16)
18-22.omg: 16fm (16)
23.omg: 2sm + 14fm (15)
24-28.omg: 15fm (15)
29.omg: 2sm + 13fm (14)
30-31.omg: 14fm (14)
32.omg: 2sm + 12fm (13)
33-34.omg: 13fm (13)
35.omg: 2sm + 11fm (12)
36-37.omg: 12fm (12)
38.omg: 2sm + 10fm (11)
39-40.omg: 11fm (11)
41.omg: 2sm + 9fm (10)
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Slut af med 1km, klip garnet og hæft enden. 

Der skal ikke bamsefyld i ørerne, men der kan puttes et par bøjede
piberensere i (med spidsterne mod åbningen), så ørerne kan formes.

Til slut broderes der med mørkegråt garn det indre i øret, det
skal være lidt skævt og sjovt og slet ikke ens på de to øre:
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Hoved:

Hvidt garn
1.omg: Magisk ring med 6fm (6) 
2.omg: *2i1* x 6 (12) 
3.omg: *1fm + 2i1* x 6 (18) 
4.omg: *2fm + 2i1* x 6  (24) 
5.omg: *3fm + 2i1* x 6 (30) 
6.omg: *4fm + 2i1* x 6 (36)
7.omg: *5fm + 2i1* x 6 (42)
8.omg: *6fm + 2i1* x 6 (48)
9.omg: *7fm + 2i1* x 6 (54)
10.omg: *8fm + 2i1* x 6 (60)
11-12.omg: 60fm (60)

På næste omgang hækles ørerne med på, på samme måde som armene og
benene – husk at det indre i øret skal vende nedad.

13.omg: 5fm (øre) + 25fm + 5fm (øre) + 25fm (60)
14-22.omg: 60fm (60)
23.omg: *8fm + 2sm* x 6 (54)
24.omg: *7fm + 2sm* x 6 (48)
25.omg: *6fm + 2sm* x 6 (42)
26.omg: *5fm + 2sm* x 6 (36)
27.omg: *4fm + 2sm* x 6 (30)

Afslut med en km, klip garnet langt nok til at kunne sy fast på
kroppen.

Inden hovedet fyldes med bamsefyld og syes fast på kroppen, skal
der syes der en knap fast som det ene øje, samt med mørkegråt garn
broderes det andet øje, mund og ”ar” på hovedet, se billederne: 

Det er MEGET vigtigt at knappen sidder helt fast, hvis det skal
være børnelegetøj.! Brug fx den samme tråd til først at brodere
munden,  sy  så  knappen  fast,  broder  derefter  øjet  og  arrene  i
nakken og hæft enderne bagefter, således er der meget garn hæftet
omkring knappen.
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Garnet er sponsoret af  www.rito.dk – find direkte link på min
hjemmeside
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Tusind  tak  fordi  du  vil  bruge  min  opskrift.  Du  er  mere  end
velkommen til at sende mig en mail, hvis du skulle have spørgsmål
eller brug for hjælp til opskriften. 

Jeg vil blive meget glad, hvis du vil dele dit færdige resultat
med mig. Send mig gerne et billede og del det gerne med mig på
instagram med #thildescrochetandknitting og #bamsenwladimir

Hækleopskriften er gratis og det vil de fremtidige også være, men
skulle du have lyst, er du velkommen til at donere et valgfrit
beløb for denne hækleopskrift via MobilePay ved brug af denne QR-
kode

Email: thildescrochetandknitting@hotmail.com 

Hjemmeside: www.thildescrochetandknitting.dk

Instagram: @thildescrochetandknitting 

Mvh Mathilde Andersen – Thildescrochetandknitting
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