littleyarnfriends.tumblr.com

Dette er "Little yarn friends" 2. Amigurumi Creation, og jeg vil gerne dele disse nuttede bjørne med alle, der er
interesseret i at lave en til sig selv, eller lave dem som en gave til en du holder af.
Jeg har faktisk afprøvet mit eget mønster, da jeg har lavet 2 (den eneste forskel er formentlig placeringen af kraven
og nederdelen).
Du er velkommen til at stille mig spørgsmål. Kommentarer er også velkomne.
Jeg ville elske at se billeder af dit arbejde ved brug af mine mønstre. Du kan dele det på "Little Yarn Friends Facebook
Page" eller e‐mail mig på littleyarnfriends@gmail.com (på engelsk) eller kontakte Marianne, der har oversat til
dansk, på marianne@tullemomsemor.dk.
Glade hæklerier!
Før vi begynder, kan du klikke "her" for at læse mere om hvordan jeg laver og stykker mine bjørne sammen. Det kan
hjælpe dig i din samling senere. Denne side er på engelsk, men det er let at følge de flotte billeder 
Hvis ikke, lad os begynde!

Materialer












Hvid, rød og lysegrønt bomuldsgarn
Hæklenål str. 3.5mm
Garnnål eller normal, stor nål (til at samle delene med)
Guld tråd eller garn til jordbær prikkerne på kroppen
Rød tråd eller garn til næsen
Fiberfyld
2 sikkerhedsøjne pr bamse. Jeg foretrækker enten at brodere øjne på eller sy filt øjne på – specielt hvis de
skal gives til små børn, der stadig putter tingene i munden.
Lille stykke hvidt filt til snuden.
Tekstil lim til at lime filten på, til snuden. Her plejer jeg at sy filten på, da jeg ikke bryder mig om lim, hvis det
er til et mindre barn.
Maskemarkør eller sikkerhedsnål. Bruges til at markere hvor du er kommet til.

Bemærk: Denne opskrift hækles i endeløse omgange, ikke i afsluttede omgange.
Forkortelser












mc – Magisk cirkel [eks: klik]
fm – Fastmaske [eks: klik]
hstgm – Halv stangmaske [eks: klik]
stgm – Stangmaske [eks: klik]
km – Kædemaske [Eks: klik]
2 fm i næste fm – Udtagning [eks: klik]
2 fm sammen – Indtagning [eks: klik]
lm – Luftmaske [eks: klik]
* * ‐ Gentag trin
l/a – Luk af

Hoved

Brug hvidt garn
1. runde: 6 fm i MC (6)
2. runde: 2 fm i hver fm runden rundt (12)
3. runde: *fm 1, 2 fm i næste fm*, gentag runden rundt (18)
4. runde: *fm 2, 2 fm i næste fm*, gentag runden rundt (24)
5. runde: *fm 3, 2 fm i næste fm*, gentag runden rundt (30)
6. runde: *2 fm i næste fm, fm 4*, gentag runden rundt (36)
7. runde: *2 fm i næste fm, fm 5*, gentag runden rundt (42)
8.‐15. runde: fm rundt (42)
HUSK! Det er ikke kun én runde, men fra runde 8 til og med runde 15, altså 8 runder i det hele 
16. runde: *2 fm sammen, fm 5*, gentag runden rundt (36)
17. runde: *2 fm sammen, fm 4*, gentag runden rundt (30)
18. runde: *2 fm sammen, fm 3*, gentag runden rundt (24)
Fyld med fiberfyld
19. runde: *2 fm sammen, fm 2*, gentag runden rundt (18)
20. runde: *2 fm sammen, fm 1*, gentag runden rundt (12)
21. runde: *2 fm sammen*, gentag runden rundt (6)
Fyld lidt ekstra fiberfyld i, så hele hovedet er fyldt
L/A og efterlad en lang ende til at sy hovedet til kroppen med
Krop

Brug rødt garn
1. runde: 6 fm i MC (6)
2. runde: 2 fm i hver fm runden rundt (12)
3. runde: *fm 1, 2 fm i næste fm*, gentag runden rundt (18)
4. runde: *fm 2, 2 fm i næste fm*, gentag runden rundt (24)
5. runde: *fm 3, 2 fm i næste fm*, gentag runden rundt (30)
6.‐8. runde: fm rundt (30)
HUSK! Det er ikke kun én runde, men fra runde 6 til og med runde 8, altså 3 runder i det hele 
9. runde: *fm 4, 2 fm i næste fm*, gentag runden rundt (36)
10.‐12. runde: fm rundt (36)
HUSK! Det er ikke kun én runde, men fra runde 10 til og med runde 12, altså 3 runder i det hele 
13. runde: *fm 4, 2 fm sammen*, gentag runden rundt (30)
14. runde: fm rundt (30)
15. runde: *fm 3, 2 fm sammen*, gentag runden rundt (24)
Fyld med fiberfyld
16. runde: *fm 2, 2 fm sammen*, gentag runden rundt (18)
17. runde: *fm 1, 2 fm sammen*, gentag runden rundt (12)
18. runde: *2 fm sammen*, gentag runden rundt (6)
Fyld lidt ekstra fiberfyld i, så hele kroppen er fyldt.
L/A og efterlad en lang ende til at sy hovedet til kroppen med

Arme (2 pr bamse)

Brug hvidt garn
1. runde: 6 fm i MC (6)
2. runde: *fm 1, 2 fm i næste fm*, gentag runden rundt (9)
3.‐4. runde: fm rundt (9)
HUSK! Det er ikke kun én runde, men fra runde 3 til og med runde 4, altså 2 runder i det hele 
5. runde: *2 fm sammen, fm 1*, gentag runden rundt (6)
6.‐7. runde: fm rundt (6)
HUSK! Det er ikke kun én runde, men fra runde 6 til og med runde 7, altså 2 runder i det hele 
Fyld en smule fiberfyld i enden af armene
L/A og efterlad en lang ende til at sy på kroppen med
Ben (2 pr bamse)

Brug hvidt garn
1. runde: 6 fm i MC (6)
2. runde: 2 fm i hver fm rundt (12)
3. runde: fm 1, *fm 1, 2 fm i næste fm* gentag 4 gange, fm 3 (16)
4.‐5. runde: fm rundt (16)
HUSK! Det er ikke kun én runde, men fra runde 4 til og med runde 5, altså 2 runder i det hele 
6. runde: *fm 1, 2 fm sammen* gentag runden rundt (11)
L/A og efterlad en lang ende til at sy på kroppen med
Fyld benene med fiberfyld
Øre (2 pr bamse)

Brug hvidt garn
Hækl efter samme opskrift som til ben
L/A og efterlad en lang ende til at sy til hovedet med
Tryk cirklen flad
Den skal IKKE fyldes med fiberfyld
Jordbær stilk

Brug lysegrønt garn
1. runde: 5 fm i MC (5)
2.‐5. runde: fm rundt (5)
HUSK! Det er ikke kun én runde, men fra runde 2 til og med runde 5, altså 4 runder i det hele 
På 5. runde: *5 lm, (fm fra 2. maske fra nålen) ‐> du har nu 4 lm
fm til næste fm på runde 5* Gentag 4 gange mere.
Km fast i runden, L/A og efterlad en lang ende til at sy til hovedet med
Fyld en smule fiberfyld i

Nederdel (til bamsepigen)

Brug lysegrønt garn
Hækl 44 lm (Ca. du kan tilpasse efter behov)
Sørg for at kæden er lang nok til at nå rundt om hendes talje
*fm 1, (hstgm, stgm, hstgm) i næste fm*, gentag hele rækken
Sørg for at kæden ikke snor sig mens du hækler
L/A
Krave (til bamsedrengen)

Brug lysegrønt garn
Hækl 35 lm (Ca. du kan tilpasse efter behov)
Sørg for at kæden er lang nok til at nå rundt om hans hals
*fm 1, (hstgm, stgm, hstgm) i næste fm*, gentag hele rækken
Sørg for at kæden ikke snor sig mens du hækler
L/A
Samlingen





Sy ørerne til toppen af hovedet, placering: 5 masker fra cirklen
Sy jordbærstilken til toppen af hovedet
Fastgør sikkerhedsøjne på hovedet
Du kan også brodere øjnene eller sy filt‐øjne på. Det er mere sikkert til små børn!



Klip et stykke ovalt, hvidt filt til bamsens næse og brug rødt tråd / garn til at brodere bamsens næse med.
Lim næsen fast på bamsen.
Jeg foretrækker at sy filten på, hvis bamsen skal gives til små børn!







Sy bamsens hoved til kroppen
Sy bamsens arme på
Sy bamsens ben på
Sy kjole eller krave på
Til sidst, sy gule jordbær prikker på kroppen
‐og tillykke, dine Lil’ Straw”BEAR”ries er færdige!

Information





Dette mønster er et originalt mønster af Rachel H. fra Little Yarn Friends (april 2012)
Du må ikke gøre krav på dette mønster
Hvis du ønsker at dele mønsteret, skal du linke til mønsteret på selve bloggen
(http://littleyarnfriends.tumblr.com/post/21257619801/crochet‐pattern‐lil‐straw‐bear‐ries)
Du må ikke udgive det på din egen blog





Du må beholde en kopi til eget brug, men du må ikke sælge eller distribuere det
Informer og krediter Little Yarn Friends, hvis du ønsker at sælge varer, lavet fra dette mønster
Tak

Mønstret er lavet af Rachel H [littleyarnfriends.tumblr.com]
Oversat til dansk af Marianne Topping [www.topping.dk]
God fornøjelse!

