↑ Samme opskrift, forskellige bamser. Den lille lyserøde er af Tvinni på p 2 mm, den stribede er af angora
på pinde 2,3 mm, den beige til venstre er på p 3 mm, mohairbamsen bagest til højre er på p 4,5 mm og
bouclebamsen bagest til venstre er på endnu tykkere pinde.

Bamse
Opskriften på denne bamse opstod for mange år side, da Red Barnet bad mig lave den til Ugebladet
Søndag, hvor jeg var ansat.
Der skulle strikkes bamser, der skulle sendes til børn i nød. Min bemærkning var: “Men børn kan jo
ikke spise bamser!” Dertil var svaret, at hver bamse ville få en økonomisk donation med. Det var fint.
Jeg tænkte på, hvordan den skulle se ud, og endte med at den skulle være harmonisk uanset hvilket
garn, man brugte. Derfor er der ikke centimeter, men antal masker og pinde i opskriften.
Der blev strikket mere end 8000 bamser, som Matas tog imod. De blev pakket i lastbiler i mellemrummene mellem lastbil og container.
Senere så jeg billeder af børn, der havde fået bamser, og det var bare så godt at se. De bragte glæde
med sig.
Her er så opskriften.
Strik den til et barn, du kender.
Vivian
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Mål

Længde: ca. 30 cm

Garn

1 ngl Pernilla fra www.filcolana.dk
en rest sort til ansigt
Du kan også bruge lige det garn, du har lyst til,
dog vil målet blive anderledes, men bamser
findes i alle størrelser.

Tilbehør

Evt. 2 teddyøjne, men du kan også blot brodere
dem. Desuden ikke brændbart fyld. Måske
silkebånd om halsen.

Pinde
jumperpinde 3 mm

Strikkefasthed

25 m og 54 p/27 riller = 10 x 10 cm
i glat på p 3 mm.

Forkortelser
m = maske(r); p = pind(e)
r = ret; vr = vrang

Opskrift

© Vivian Høxbro
Kopier venligst ikke denne opskrift!
Fortæl hellere dine strikkevenner, at den kan
købes på viv.dk
Har du problemer med opskriften kan du evt.
sende mig en mail på viv@viv.dk med
angivelse af hvilket sidetal og i hvilken spalte
dit problem findes.
Skriv også dit telefonnummer.

Ben

Fortsæt lige op på de 22 m på p i alt 34 p
= 17 ret-riller på retsiden.
Næste p: Strik 2 ret sammen p ud.
Klip, træk garnenden igennem maskerne, træk
til og hæft.
Sæt kroppens andre 22 m fra tråden på en p.
Strik endnu et ben, som dette.

Arme

Slå 20 m op og strik 30 p ret = 15 ret-riller på
retsiden.
Næste p: Strik 2 ret sammen p ud.
Klip, træk garnenden igennem maskerne, træk
til og hæft.
Strik endnu en arm, som denne.

Fremgangsmåde

Bamsen strikkes i retstrikning oppefra og ned,
se tegning 1. Derefter strikkes armene, som sys
på bamsen.

Hoved

Slå 3 m op og strik 1 p ret.
Fortsæt i ret, og tag 1 m ud i begyndelsen af
hver p (indenfor 1 m) til der er 60 m på p.
Strik 2 p ret uden udtagninger.
Fortsæt i ret, og tag 1 m ind (2 ret sammen) i
begyndelsen af hver p (indenfor 1 m), til der er
48 m på p. Sæt mærke.

Krop
Strik 50 p lige op = 25 ret-riller på retsiden.
Næste p: Luk 1 m af og strik ret p ud.
Næste p: Luk 1 m af og strik 22 ret, og sæt
disse m på en stump garn, luk 2 m af,
og strik p ud (22 m).
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Montering
Sy bamsen sammen med madrassting, sådan:
Se på tegning 1
Hoved
Læg den strikkede bamses hoved og krop på et
bord foran dig. Buk hovedets 3 spidser ind mod
midten, så de mødes. Sy dem sammen fra
snuden og ud til hver side, først mod et øre, så
mod det andet og til sidst nedad mod mærket.
Se på tegning 2
Ri på skrå og træk lidt til, så et øre formes.
Hæft. Gør det samen med det andet øre.
Kom fyld i hovedet. Ri en cirkel til snude og
skub noget fyld ud i den, træk til og hæft.
Broder næse, mund og øjne.
Krop, ben og arme
Sy benene sammen og kom fyld i.
Sy derefter noget af kroppen sammen oppefra
og ned midt for. Kom fyld i kroppen og sy til
sidst kroppen helt sammen.
Sy armene sammen. Kom fyld i. Sy armene på
kroppen.
Bind omkring bamsens hals.

Bamsen er strikket færdig.

Tegning 2 - Bamsens hoved

Bamsen er monteret færdig.

Side 3 af 3

