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Opskrift

Couture Bamser & tøj

GARNFORBRUG
Bamse H 27 cm
Couture:
Soft Bamboo “double”:

200 g
25 g

Tøj
Bohème Velvet “fine”: 15 - 25 g

Bamse er hæklet
100% Akryl, 50 g/ i Go handmades Couture:
50
70% Bambus/23% m og i Soft Bamboo “double”:
Bomuld/7% Akry
l,
Tøj er hæklet i Go
handmades Bohè 50 g/115 m.
m
e
Velvet “fine”:
100% Polyester, 50
g/190 m.

MATERIALER
Øjne 10 mm, Knapper, Fyldvat
Hæklenål (Bamse): 3,0 - 4,0 mm
Hæklenål (Tøj): 2,0 - 3,0 mm

kvalitetsdesign i en unik stil
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- et sofistikeret
og elegant garn
Super blødt, med et luksuriøst lækkert touch.
Perfekt til Teddy bamser og andre ‘pels’ dyr
- eller til at give strikke- og hækleprojekter et
strejf af glamour.
Tåler maskinvask.
100% Akryl,
50 g/50 m.
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FORKORTELSER
OG FORKLARINGER

GARNFORBRUG:

m
mr
lm
vlm
km
fm
stm
1 fm udt
1 stm udt
1 fm indt
3 fm indt
* ... *

Maske
Magisk ring
Luftmaske
Vendeluftmaske, vend derefter arbejdet
Kædemaske
Fastmaske
Stangmaske
Udtagning (2 fm i en m)
Udtagning (2 stm i en m)
Indtagning (2 fm hækles sammen)
Indtagning (3 fm hækles sammen)
Det, der står imellem, gentages igennem
omgangen/rækken eller med tallet efter x.
(..)	For enden af omgangen/rækken
- angiver antal masker i alt.

BAMSE H 27 CM
200 g Couture
25 g Soft Bamboo ”double”
KJOLE & JAKKE
Nude Bohème Velvet “fine”
Sand Bohème Velvet “fine”
vejer mellem 20 - 25 g
BUKSER & JAKKE
Jeans blå Bohème Velvet “fine”
vejer mellem 15 - 20 g

MATERIALER:

Øjne 10 mm
Knapper
Fyldvat
Hæklenål (Bamse) 3,0 - 4,0 mm
Hæklenål (Tøj) 2,0 - 3,0 mm
Angivne garnmængder er vejledende.

Hvis ikke andet er angivet, hækles der i spiral
omgange. Som afslutning lukkes sidste maske
i arbejdet med 1 km, tråden klippes over i 20
cm længde og trækkes igennem masken.
Det anbefales at fyldvat kommes i løbende som
arbejdet udføres.
Montering af sikkerhedsøjne:
Øjnene sættes i og bagstopperne til øjnene
sættes på indefra.
Bagstopperne kan og skal være lidt svære at
montere, dette for at sikre at de sidder fast.
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BAMSE

5.)
*3 fm, 1 fm udt*
(30)
6.)
*4 fm, 1 fm udt*
(36)
7.)
*5 fm, 1 fm udt*
(42)
8.)
*6 fm, 1 fm udt*
(48)
9. - 15.) 48 fm
(48)
16.)
*6 fm, 1 fm indt*
(42)
17.)
*5 fm, 1 fm indt*
(36)
18.)
*4 fm, 1 fm indt*
(30)
19.)
*3 fm, 1 fm indt*
(24)
20.)
*2 fm, 1 fm indt*
(18)
Øjnene placeres mellem omgang 12 - 13 og med
6 maskers mellemrum.
Fyld hovedet med fyldvat.
Klip garnet, træk garnet gennem maskerne, træk
dem sammen og sy hovedet sammen med undtagelse af en lille åbning.
Form hovedet og øjenhule ved at trække en tråd fra
hovedets åbning (den del der skal syes til kroppen)
til det ene øjes placering, før tråden omkring en
maske og tilbage igen. Stram tråden for at forme
en øjenhule og fiksér trådenderne ved at binde en
knude. Gentag med det andet øje. Se ill.
Luk den sidste åbning.

Krop, Hoved, Snude og Øre hækles med Couture.
Arme og Ben hækles med Soft Bamboo ”double”
og Couture.
Tøj hækles med Bohème Velvet “fine”.

KROP

DK

Hækles med Couture.
1.)
mr med 6 fm
2.)
*1 fm udt*
3.)
*1 fm, 1 fm udt*
4.)
*2 fm, 1 fm udt*
5.)
*3 fm, 1 fm udt*
6.)
*4 fm, 1 fm udt*
7.)
*5 fm, 1 fm udt*
8.)
*6 fm, 1 fm udt*
9. - 12.) 48 fm
13.)
*6 fm, 1 fm indt*
14.)
42 fm
15.)
*5 fm, 1 fm indt*
16.)
36 fm
17.)
*4 fm, 1 fm indt*
18. - 19.) 30 fm
20.)
*3 fm, 1 fm indt*
21.)
24 fm
22.)
*2 fm, 1 fm indt*
23. - 25.) 18 fm
Fyldvat kommes i kroppen.

(6)
(12)
(18)
(24)
(30)
(36)
(42)
(48)
(48)
(42)
(42)
(36)
(36)
(30)
(30)
(24)
(24)
(18)
(18)

HOVED
Hækles med Couture.
1.)
mr med 6 fm
2.)
*1 fm udt*
3.)
*1 fm, 1 fm udt*
4.)
*2 fm, 1 fm udt*

(6)
(12)
(18)
(24)
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SNUDE

BEN (2 X)

Hækles med Couture.
1.)
mr med 6 fm
(6)
2.)
*1 fm udt*
(12)
3.)
*1 fm, 1fm udt*
(18)
4.)
*2 fm, 1 fm udt*
(24)
5. - 7.)
24 fm
(24)
Fyldvat kommes i snuden.
Snuden syes på hovedet mellem omgang 14 og 19.
Brodér en næse som det ses på billederne.

Start med Soft Bamboo ”double”.
1.)	Slå 8 lm op, 2 fm i 2. lm fra nålen,
5 fm, 5 fm i den sidste lm,
5 fm i lm på modsatte side,
2 fm i den sidste lm
2.)	1 fm udt, 7 fm, 1 fm udt x 4,
6 fm, 1 fm udt
3.)
25 fm
Skift til Couture.
4. - 5.)
25 fm
6.)	8 fm, 1 fm indt, 3 fm indt x 2,
1 fm indt, 7 fm
7.)
6 fm, 1 fm indt x 4, 5 fm
8. - 12.) 15 fm
3 fm, 1 fm udt, 7 fm, 1 fm udt, 3 fm
13.)
14. - 23.) 17 fm
24.)	*1 fm, 1 fm indt* x 5,
slut med 1 fm indt
25.)
*1 fm indt*
Fyldvat kommes i benene.
Benene syes fast på kroppen.

ØRE (2 X)
Hækles med Couture.
1.)
mr med 6 fm, 1 vlm
(6)
2.)
*1 fm udt*, 1 vlm
(12)
3.)
*1 fm, 1 fm udt*
(18)
Øret syes på fra omgang 4 og ud til omgang 10.
Sy hovedet fast på kroppen, når alt er monteret på
hovedet.

ARME (2 X)
Start med Soft Bamboo ”double”.
1.)
mr med 6 fm
2.)
*1 fm udt*
3.)
*1 fm, 1 fm udt*
4.)
*2 fm, 1 fm udt*
Skift til Couture.
5. - 6.)
24 fm
7.)
*2 fm, 1 fm indt*
8. - 9.)
18 fm
10.)
*1 fm, 1 fm indt*
11. - 22.) 12 fm
23.)
*1 fm indt*
Fyldvat kommes i armene.
Armene syes fast på kroppen.

(19)
(25)
(25)
(25)
(19)
(15)
(15)
(17)
(17)
(12)
(6)

TØJ

(6)
(12)
(18)
(24)

DK

KJOLE (NUDE & SAND)
Start med Bohème Velvet “fine” i farven Nude.
Kjolen hækles i rækker oppefra og ned.
1.)	Slå 37 lm op, hækl 36 fm fra
den 2. m fra nålen, 3 vlm
2.)
*1 stm, 1 stm udt*, 3 vlm
3.)
*2 stm, 1 stm udt*, 1 vlm
10 fm, 6 lm, spring 16 m over
4.)
(ærmegab), 20 fm, 6 lm, spring
16 m over (ærmegab), 10 fm, 3 vlm

(24)
(18)
(18)
(12)
(12)
(6)
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(36)
(54)
(72)
(52)

5. - 6.)
52 stm, 3 vlm
(52)
7.)	10 stm, 1 stm udt, 5 stm, 1 stm udt,
9 stm, 1 stm udt, 9 stm, 1 stm udt,
5 stm, 1 stm udt, 9 stm, 3 vlm
(57)
8. - 10.) 57 stm, 3 vlm
(57)
11.)
1 stm udt x 57, 3 vlm
(114)
12. - 14.) 114 stm, 3 vlm
(114)
15.)	*7 stm, 1 stm udt* x 14,
2 stm, 3 vlm
(128)
16. - 17.) 128 stm, 3 vlm
(128)
18.)	*8 stm, 1 stm udt* x 14,
2 stm, 1 vlm
(142)
Skift til Bohème Velvet “fine” i farven Sand.
19.)
142 fm
(142)
Knapperne syes fast på den ene side af ryggen.
Knaphullerne dannes naturligt ved stm maskerne på
modsatte side.

JAKKE (SAND)
Hækles med Bohème Velvet “fine” i farven Sand.
Jakken hækles i rækker oppefra og ned.
1.)	Slå 37 lm op, hækl 36 fm fra
den 2. m fra nålen, 1 vlm
(36)
2.)
*1 fm, 1 fm udt*, 1 vlm
(54)
3.)
*2 fm, 1 fm udt*, 1 vlm
(72)
10 fm, 10 lm, spring 16 fm over
4.)
(ærmegab), 20 fm, 10 lm, spring
16 fm over (ærmegab), 10 fm, 1 vlm (60)
5. - 14.) 60 fm, 1 vlm
(60)
15.)
*9 fm, 1 fm udt*, 1 vlm
(66)
16. - 19.) 66 fm, 1 vlm
(66)
20.)
66 fm
(66)
Knaphuller
Hækles som fortsættelse af jakken.
Hækl opad på siden af jakken:
21.)
2 fm, *5 lm (”øje”), 3 fm* x 5, 1 km
Knapperne syes fast på den modsatte side af
lm-kæden (”øje”).

Kjolebånd (Sand)
Hækl 150 lm
(150)
Båndet trækkes gennem hver andet hul i 10. række.
Der bindes en sløje bagpå.

Ærmer (2 x)
Ærmerne hækles fra den 5. lm i ærmegabet fra
omgang 4.
Der hækles i omgange.
1.)	5 fm på lm-kæden, 16 fm,
5 fm på lm-kæden,
(26)
2. - 19.) 26 fm
(26)

HÅRBÅND MED SLØJFE (SAND)

DK

Hækles med Bohème Velvet “fine” i farven Sand.
Hårbånd
Hækl 150 lm

(150)

Sløjfe
1.)
Slå 7 lm op
(7)
2. - 22.)	hækl 6 fm fra den 2. m fra nålen,
1 vlm
(6)
Enderne foldes og hækles sammen.
Garnenden vikles rundt omkring midten af sløjfen
og derefter sættes sløjfen fast på hårbåndet.
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Herfra hækles der i rækker.
*10 fm + 1 vlm* x 4
Knapperne syes fast på hvert hjørne af smækken.

BUKSER (JEANS BLÅ)
Hækles med Bohème Velvet “fine” i farven Jeans blå.
Bukseben (2 x)
1.)
Slå 30 lm op
(30)
Saml lm-kæden til en ring med 1 km i lm-kædens
første m.
Herfra hækles der i omgange.
2. - 9.)
30 fm
(30)
Her afsluttes det første bukseben.

JAKKE (JEANS BLÅ)
Hækles med Bohème Velvet “fine” i farven Jeans blå.
Jakken hækles i rækker oppefra og ned.
1.)	Slå 37 lm op, hækl 36 fm fra
den 2. m fra nålen, 1 vlm
(36)
2.)
*1 fm, 1 fm udt*, 1 vlm
(54)
3.)
*2 fm, 1 fm udt*, 1 vlm
(72)
4.)	10 fm, 10 lm, spring 16 fm
over (ærmegab), 20 fm, 10 lm,
spring 16 fm over (ærmegab),
10 fm, 1 vlm
(60)
5. - 12.) 60 fm, 1 vlm
(60)
13.)
*9 fm, 1 fm udt*, 1 vlm
(66)
14. - 17.) 66 fm, 1 vlm
(66)
18.)
66 fm
(66)

Andet bukseben
Hækles som det første bukseben, men klip ikke garnet.
Her hækles begge bukseben sammen
10.)	2 lm, 30 fm på det første bukseben,
2 fm i lm-kædens maskeled,
30 fm på det andet bukseben,
2 fm i lm-kædens maskeled
11. - 14.) 64 fm
15.)	29 fm, *1 fm indt* x 3,
27 fm, *1 fm udt* x 2
16.)
1 fm udt, 62 fm
17. - 18.) 64 fm
19.)	15 fm, *1 fm indt* x 2,
26 fm, *1 fm indt* x 2, 15 fm
20. - 21.) 60 fm
22.)
28 fm, 1 fm indt, 28 fm, 1 fm udt
23. - 24.) 60 fm

(64)
(64)

Knaphuller
Hækles som fortsættelse af jakken.
Hækl opad på siden af jakken:
19.)
2 fm, *5 lm (”øje”), 3 fm* x 4, 1 km.
Knapperne syes fast på den modsatte side af
lm-kæden (”øje”).

(63)
(64)
(64)
(60)
(60)
(60)
(60)

Ærmer (2 x)
Ærmerne hækles fra den 5. lm i ærmegabet fra
omgang 4.
Der hækles i omgange.
1.)	5 fm på lm-kæden, 16 fm,
5 fm på lm-kæden,
(26)
2. - 19.) 26 fm
(26)

Seler & smæk
Slå 40 lm op, arbejdet vendes,
hækl 34 fm fra 6. lm fra nålen (”øje”),
2 fm (selen sættes fast bag på bukserne),
slå 40 lm op, arbejdet vendes,
hækl 34 fm fra 6. lm fra nålen (”øje”),
35 fm (på buksekanten), 1 vlm.
7
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Godt at vide
Nål, størrelse og fasthed

52
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Hæklere, hækler meget forskelligt: nogle hækler med en
nål 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, der
hækler med en nål 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra vores
eget team, som har været med til at hækle.
Nøglen til at hækle en bestemt størrelse, handler mere om
hæklestilen end om størrelsen på nålen. Derfor anbefaler
vi altid et spænd af nål størrelser.

