Versjon 1

91964. PANDA, BAMSER OG PUTER
GARNKVALITET Eko bomull (100 % Bomull. Nøste ca. 50 g = 120 m)
HEKLEFASTHET Ca. 23 fm x 24 rader på heklenål 3 mm = 10 x 10 cm
STRIKKEFASTHET Ca. 23 m x 36 p på p 3.5 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngruppe 4 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
MÅL PANDA, BAMSE Høyde ca. 20 cm
MÅL PUTER Diameter ca. 25 cm
GARNFORBRUK PANDA
Fg 1: ca. 50 g (fg 63201, hvit)
Fg 2: ca. 10 g (fg 63219, sort)
GARNFORBRUK BAMSE
Fg 3: ca. 50 g (fg 63210, lys blå)
Fg 4: rest til genser (fg 63211, blå)
Rester av sort og hvitt til detaljer
GARNFORBRUK
PANDA-PUTE
Fg 1: ca. 125 g (fg 63201, hvit)
Fg 2: ca. 50 g (fg 63219, sort)
GARNFORBRUK
BAMSE-PUTE
Fg 3: ca. 125 g (fg 63210, lys blå)
Fg 1: ca. 25 g (fg 63201, hvit)
Fg 4: rest til sløyfe (fg 63211, blå)
Rester av sort til detaljer
HEKLENÅL 3 mm
STRIKKEPINNE 3,5 mm
TILBEHØR Fyll

FORKLARINGER
Økn (økning): Hekle 2 fm i samme m.
2 m sm: hekle 2 fm sm. Hekle bare i fremre maskebue, da blir det en nesten usynlig felling.
Dobbelfelling: løft 2 m samtidig fra venstre til høyre p, som om de skulle strikkes r sm. Strikk neste m på venstre p r og løft de 2 m
fra høyre p over den nettopp strikkede m. 3 m er felt til 1 m.
Gjenta *-*: gjenta fra * til * hele omgangen rundt.
Glattstrikk frem og tilbake: strikk r på retten og vr på vrangen.
NB: Når du hekler rundt, så sett en markør der omgangen begynner så du lettere ser hvor du skal begynne og slutte.
PANDA
KROPP
Alle delene hekles rundt og formes med fellinger og økninger.
Fg 1 (hvit). Legg opp 2 lm og hekle 6 fm i første lm.
Omg 1: *2 fm i hver m* = 12 m.
Omg 2: *1 fm, 1 økn* = 18 m.
Omg 3: *2 fm, 1 økn* = 24 m.
Omg 4: *3 fm, 1 økn* = 30 m.
Omg 5: *4 fm, 1 økn* = 36 m.
Omg 6: *8 fm, 1 økn* = 40 m.
Omg 7: *9 fm, 1 økn* = 44 m.
Omg 8: *10 fm, 1 økn* = 48 m.
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Omg 9: *11 fm, 1 økn* = 52 m.
Omg 10-12: hekle uten økn.
Omg 13: *11 fm, fell 1 m* = 48 m.
Omg 14 og 15: hekle uten fellinger.
Omg 16: *14 fm, fell 1 m* = 45 m.
Omg 17 og 18: hekle uten fellinger.
Omg 19: *13 m fm, fell 1 m* = 42 m.
Bytt til fg 2 (sort)
Omg 20: hekle uten fellinger.
Omg 21: *12 fm, fell 1 m* = 39 m.
Omg 22: hekle uten fellinger.
Omg 23: *11 fm, fell 1 m* = 36 m.
Omg 24: *4 fm, fell 1 m* = 30 m.
Omg 25: *3 fm, fell 1 m* = 24 m.
Omg 26: *2 fm, fell 1 m* = 18 m.
Omg 27: hekle uten fellinger.
Kroppen er ferdig.
ARMER
Fg 2 (sort). Legg opp 2 lm og hekle 6 fm i første lm.
Omg 1: *2 fm i hver m* = 12 m.
Omg 2: *2 fm, 1 økn* = 16 m.
Omg 3 og 4: hekle uten økn.
Omg 5: *2 fm, fell 1 m* = 12 m.
Hekle 8 omg uten fellinger.
Neste omg: hekle 2 m sm ut omg = 6 m.
Armen er ferdig. Hekle den andre armen på samme måte.
BEN
Fg 2 (sort). Legg opp 2 lm og hekle 6 fm i første lm.
Omg 1: *2 fm i hver m* = 12 m.
Omg 2: *1 fm, 1 økn* = 18 m.
Omg 3: *5 fm, 1 økn* = 21 m.
Omg 4-5: hekle 2 uten økn.
Omg 6: *5 fm, fell 1 m* = 18 m.
Omg 7: *4 fm, fell 1 m* = 15 m.
Hekle 8 omg uten fellinger.
Neste omg: *1 fm, fell 1 m* = 10 m.
Benet er ferdig. Hekle det andre benet på samme måte.
HODE
Fg 1 (hvit). Legg opp 2 lm og hekle 6 fm i første lm.
Omg 1: *2 fm i hver m* = 12 m.
Omg 2: *1 fm, 1 økn* = 18 m.
Omg 3: *2 fm, 1 økn* = 24 m.
Omg 4: *3 fm, 1 økn* = 30 m.
Omg 5: *4 fm, 1 økn* = 36 m.
Omg 6: *11 fm, 1 økn* = 39 m.
Omg 7-10: hekle uten økn.
Omg 11: *11 fm, fell 1 m* = 36 m.
Omg 12: *4 fm, fell 1 m* = 30 m.
Omg 13: *3 fm, fell 1 m* = 24 m.
Omg 14: *2 fm, fell 1 m* = 18 m.
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Omg 15: hekle uten fellinger.
Hodet er ferdig.
ØRER
Fg 2 (sort). Legg opp 2 lm. Hekle 6 fm i første lm.
Omg 1: *1 fm, 1 økn* = 9 m.
Omg 2 og 3: hekle uten økn.
Øret er ferdig. Hekle det andre øret på samme måte.
HALE
Fg 2 (sort). Legg opp 2 lm. Hekle 6 fm i første lm.
Omg 1: *2 fm i hver m* = 12 m.
Omg 2: hekle uten økn.
Omg 3: *fell 1 m, 1 fm* = 8 m.
Avslutt halen med 1 kjm.
Halen er ferdig.
ØYE - BAKGRUNN
Fg 2 (sort). Legg opp 2 lm og hekle i 1. lm: 1 fm, 1 hst, 1 st, 1 hst, 1 fm, 1 hst, 1 st, 1 hst, 1 fm. Avslutt sirkelen med
1 kjm i 1. fm.
Øyet er ferdig. Hekle det andre øyet på samme måte.
MONTERING
Fyll hodet og kroppen og sy dem sammen.
Fyll armer og ben, men ikke fyll dem øverst. Sy dem på kroppen.
Sy fast halen nederst bak på kroppen. Klem ørene sammen, så de blir flate, og sy dem på hodet. Sy øyebakgrunnen på hodet.
Sy noen sting oppå hverandre for å vise hvor selve øyet sitter. Sy et lite sting med en enkel tråd av det hvite garnet for å gi glimt i
øynene. Sy en sort snute og en liten munn. Nå er pandaen din klar for lek.
BAMSE
KROPP
Alle delene hekles rundt, og formes med fellinger og økninger.
Fg 3 (lys blå). Legg opp 2 lm og hekle 6 fm i første lm.
Omg 1: *2 fm i hver m* = 12 m.
Omg 2: *1 fm, 1 økn* = 18 m.
Omg 3: *2 fm, 1 økn* = 24 m.
Omg 4: *3 fm, 1 økn* = 30 m.
Omg 5: *4 fm, 1 økn* = 36 m.
Omg 6: *8 fm, 1 økn* = 40 m.
Omg 7: *9 fm, 1 økn* = 44 m.
Omg 8: *10 fm, 1 økn* = 48 m.
Omg 9: *11 fm, 1 økn* = 52 m.
Omg 10-12: hekle uten økn.
Omg 13: *11 fm, fell 1 m* = 48 m.
Omg 14 og 15: hekle uten fellinger.
Omg 16: *14 fm, fell 1 m* = 45 m.
Omg 17 og 18: hekle uten fellinger.
Omg 19: *13 fm, fell 1 m* = 42 m.
Omg 20: hekle uten fellinger.
Omg 21: *12 fm, fell 1 m* = 39 m.
Omg 22: hekle uten fellinger.
Omg 23: *11 fm, fell 1 m* = 36 m.
Omg 24: *4 fm, fell 1 m* = 30 m.
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Omg 25: *3 fm, fell 1 m* = 24 m.
Omg 26: *2 fm, fell 1 m* = 18 m.
Omg 27: hekle uten fellinger.
Kroppen er ferdig.
ARMER
Fg 3 (lys blå). Legg opp 2 lm og hekle 6 fm i første lm.
Omg 1: *2 fm i hver m* = 12 m.
Omg 2: *2 fm, 1 økn* = 16 m.
Omg 3 og 4: hekle uten økn.
Omg 5: *2 fm, fell 1 m* = 12 m.
Hekle 8 omg uten fellinger.
Neste omg: hekle 2 og 2 m sm ut omg = 6 m.
Armen er ferdig. Hekle den andre armen på samme måte.
BEN
Fg 3 (lys blå). Legg opp 2 lm og hekle 6 fm i første lm.
Omg 1: *2 fm i hver m* = 12 m.
Omg 2: *1 fm, 1 økn* = 18 m.
Omg 3: *5 fm, 1 økn* = 21 m.
Omg 4 og 5: hekle uten økn.
Omg 6: *5 fm, fell 1 m* = 18 m.
Omg 7: *4 fm, fell 1 m* = 15 m.
Hekle 8 omg uten fellinger.
Neste omg: *1 fm, fell 1 m* = 10 m.
Benet er ferdig. Hekle det andre benet på samme måte.
HODE
Fg 3 (lys blå). Legg opp 2 lm og hekle 6 fm i første lm.
Omg 1: *2 fm i hver m* = 12 m.
Omg 2: *1 fm, 1 økn* = 18 m.
Omg 3: *2 fm, 1 økn* = 24 m.
Omg 4: *3 fm, 1 økn* = 30 m.
Omg 5: *4 fm, 1 økn* = 36 m.
Omg 6: *11 fm, 1 økn* = 39 m.
Omg 7-10: hekle uten økn.
Omg 11: *11 fm, fell 1 m* = 36 m.
Omg 12: *4 fm, fell 1 m* = 30 m.
Omg 13: *3 fm, fell 1 m* = 24 m.
Omg 14: *2 fm, fell 1 m* = 18 m.
Omg 15: hekle uten fellinger.
Hodet er ferdig.
SNUTE
Fg 3 (lys blå). Legg opp 2 lm og hekle 7 fm i første lm.
Omg 1: *2 fm i hver m* = 14 m.
Omg 2 og 3: hekle uten økn.
Snuten er ferdig.
ØRER
Fg 3 (lys blå). Legg opp 2 lm og hekle 6 fm i første lm.
Omg 1: *1 fm, 1 økn* = 9 m.
Omg 2 og 3: hekle uten økn.
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Øret er ferdig. Hekle det andre øret på samme måte.
HALE
Fg 3 (lys blå). Legg opp 2 lm og hekle 6 fm i første lm.
Omg 1: *2 fm i hver m* = 12 m.
Omg 2: hekle uten økn,
Omg 3: *fell 1 m, 1 fm* = 8 m.
Avslutt halen med 1 kjm.
Halen er ferdig.
MONTERING
Fyll hodet og kroppen og sy dem sammen.
Fyll armer og ben, men ikke fyll dem øverst. Sy dem på kroppen.
Sy fast halen nederst bak på kroppen. Klem ørene sammen, så de blir flate, og sy dem på hodet.
Sy på den heklede snuten og sy en liten snute med sorte sting oppå hverandre så der blir en liten forhøyning på den heklede snuten.
Sy en liten munn (se foto).
Sy øyne med sort tråd. Sy et lite sting med en enkel tråd av det hvite garnet for å gi glimt i øynene.
GENSER TIL BAMSE
Strikkes med fg 4 (blå) på p 3,5 mm.
Genseren strikkes i fire separate deler (forstykke, bakstykke og 2 ermer) opp til ermehullene. Her samles alle delene og genseren
strikkes ferdig med raglanfellinger på bærestykket.
Forstykke: Legg opp 23 m. Strikk 2 p vr.bord, 1 r, 1 vr. Strikk glattstr til arb måler 3 cm. La arb hvile.
Bakstykke: Strikkes som forstykket.
Erme: Legg opp 17 m. Strikk 2 p vr.bord, 1 r, 1 vr. Strikk glattstr til ermet måler 2 cm. La arb hvile og strikk det andre ermet likt.
BÆRESTYKKE
Strikkes frem og tilbake.
1. p: Start med første erme: 1 r, 2 r sm, 11 r, 2 vridd r sm, 1 r. Forstykke: 1 r, 2 r sm, 17 r, 2 vridd r sm, 1 r. Erme: strikk 1 r, 2 r sm, 11
r, 2 vridd r sm, 1 r. Bakstykke: 1 r, 2 r sm, 17 r, 2 vridd r sm, 1 r = 72 m på p, snu og strikk tilbake.
2., 4., 6. og 8. p: strikk vr.
3. p: Erme: 1 r, 2 r sm, 9 r, 2 vridd r sm, 1 r. Forstykke: 1 r, 2 r sm, 6 r, dobbelfelling (se forklaring over), 6 r, 2 vridd r sm, 1 r. Erme: 1
r, 2 r sm, 9 r, 2 vridd r sm, 1 r. Bakstykke: 1 r, 2 r sm, 6 r, dobbelfelling, 6 r, 2 vridd r sm, 1 r = 60 m på p.
5. p: Erme: 1 r, 2 r sm, 7 r, 2 vridd r sm, 1 r. Forstykke: 1 r, 2 r sm, 11 r, 2 vridd r sm, 1 r. Erme: 1 r, 2 r sm, 7 r, 2 vridd r sm, 1 r.
Bakstykke: 1 r, 2 r sm, 11 r, 2 vridd r sm, 1 r = 52 m på p.
7. p: Erme: 1 r, 2 r sm, 1 r, dobbelfelling, 1 r, 2 vridd r sm, 1 r. Forstykke: 1 r, 2 r sm, 3 r, dobbelfelling, 3 r, 2 vridd r sm, 1 r. Erme: 1 r,
2 r sm, 1 r, dobbelfelling, 1 r, 2 vridd r sm, 1 r. Bakstykke: 1 r, 2 r sm, 3 r, dobbelfelling, 3 r, 2 vridd r sm, 1 r = 36 m på p.
9. p: Erme: 1 r, 2 r sm, 1 r, 2 vridd r sm, 1 r. Forstykke: 1 r, 2 r sm, 5 r, 2 vridd r sm, 1 r. Erme: 1 r, 2 r sm, 1 r, 2 vridd r sm, 1 r.
Bakstykke: 1 r, 2 r sm, 5 r, 2 vridd r sm, 1 r = 28 m på p.
10. p: Strikk vr.bord, 1 r, 1 vr.
Fell av i vr.bordstrikk. Når du feller av, så pass på så du får en jevn, passe stram halskant.
Klipp av garnet av med en ca. 25 cm lang tråd. Den skal brukes til å sy en knappehempe senere.
MONTERING
Sy genseren sm i sidene og sy igjen åpningene under ermene. Mellom venstre erme og bakstykket er det en splitt så genseren kan
tas av og på bamsen. Sy en knappehempe øverst i den siden på splitten hvor garnenden er. Sy i en knapp på motsatt side.
Nå er bamsens genser ferdig.
PUTE
PANDA
Puten består av 2 like stykker som hekles rundt.
Fg 1 (hvit). Legg opp 2 lm og hekle 7 fm i første lm.
Omg 1: *2 fm i hver lm* = 14 m.
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Omg 2: *1 fm, 1 økn* = 21 m.
Omg 3: *2 fm, 1 økn* = 28 m.
Omg 4: *3 fm, 1 økn* = 35 m.
Omg 5: *4 fm, 1 økn* = 42 m.
Omg 6: *5 fm, 1 økn* = 47 m.
Fortsett å hekle 1 fm mer mellom hver økn (for hver omg) til det er 22 fm mellom økningene = 168 m på omg.
Hekle 1 omg uten økn = 168 m
Neste omg: *5 fm, fell 1 m* = 144 m.
Hekle 2 omg uten fellinger.
Første halvdel av puten er ferdig. Hekle den andre siden på samme måte.
ØRER
Hekles frem og tilbake direkte på den runde del av puten.
På hvert stykke hekles 2 ører. Alle ører til pandaputen hekles med fg 2 (sort).
Start der du sluttet den siste omg. Alle rader snus med 1 lm.
Rad 1: Hekle 21 fm = 21 m. Snu.
Rad 2 - 4: 1 fm i hver m = 21 m.
Rad 5: 3 fm, 2 m sm, 11 fm, 2 m sm, 3 fm = 19 m.
Rad 6: 1 fm i hver m = 19 m
Rad 7: 3 fm, 2 m sm, 9 fm, 2 m sm, 3 fm = 17 m.
Rad 8: 1 fm i hver m = 17 m.
Rad 9: 3 fm, 2 m sm, 7 fm, 2 m sm, 3 fm = 15 m.
Rad 10: 1 fm i hver m = 15 m.
Rad 11: hopp over 1 m, 5 fm, 2 m sm, 5 fm, hopp over 1 m, 1 fm = 12 m.
Rad 12: 1 fm i hver m = 12 m.
Rad 13: hopp over 1 m, 3 fm, 2 m sm, 4 fm, hopp over 1 m, 1 fm = 9 m
Rad 14: hopp over 1 m, 6 fm, hopp over 1 m, 1 fm = 7 m
Rad 15: hopp over 1 m, 1 fm, 2 m sm, 1 fm, hopp over 1 m, 1 fm = 4 m.
Første øre er ferdig. Hopp over 20 fm på puten.
Hekle 21 fm (= det andre øret), snu og hekle rad 2-15 som på det første øret.
Deretter hekles 2 ører på den andre delen av puten.
ØYE - BAKGRUNN
Hekles frem og tilbake med fg 2 (sort)
Legg opp 12 lm + 1 lm til å snu med. Alle rader snus med 1 lm.
Rad 1: hekle 12 fm, snu.
Rad 2-5: hekle fm, men med 2 fm i første og siste m = 20 m.
Rad 6: hekle fm = 20 m.
Nå starter fellinger:
Rad 7-11: **hopp over 1. fm, hekle 1 fm i hver m til det er 2 fm igjen. Hopp over 1 fm og hekle 1 fm i siste m** = 12 m.
Den første delen er ferdig. Hekle den andre delen til øyeomgivelser på samme måte.
SNUTE
Hekles frem og tilbake med fg 2 (sort)
Legg opp 3 lm + 1 lm til å snu med. Alle rader snus med 1 lm.
Rad 1: 3 fm.
Rad 4-7: hekle fm, men med 2 fm i første og siste m = 11 m.
Rad 8: hopp over 1. fm, hekle 1 fm i hver m til det gjenstår 2 m. Hopp over 1 fm og hekle 1 fm i siste m.
Snuten er ferdig.
ØYNE
Hekles rundt med fg 2 (sort).
Legg opp 4 lm og hekle 10 st i første lm. Avslutt omg med 1 kjm i 4. lm i beg på omg.
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Hekle så 1 omg med fg 1 (hvit) slik: hekle 2 fm i hver st ut omg. Avslutt med 1 kjm i første hvite fm.
Hekle det andre øyet på samme måte.
Sy et par hvite sting i den sorte delen av øyet så pandaen får glimt i øynene.
MONTERING
Start med å sy øyebakgrunnen fast på ansiktet. Sy de runde øynene oppå.
Sy snuten fast på ansiktet. Sy en liten munn under snuten med sort garn.
Legg delene sammen, vrange mot vrange. Nå hekles forsiden og baksiden sammen med fm fra retten = alle fm hekles fra putens
forside og gjennom begge lag.
Start med å hekle stykket mellom ørene sammen med fg 1 (hvit).
Hekle begge ørene sammen med fg 2 (sort). Hekle 1 fm i hver fm og 1 fm i hver rad langs kanten på øret + et par ekstra fm i toppen
på ørene.
Hekle resten av puten sammen med fg 1 (hvit), men la det være en åpning til å fylle puten i, sy igjen åpningen til slutt.
Sy en stikning gjennom begge lag på hvert øre, langs kanten der øret sitter fast på hodet/puten med fg 2 (sort).
Pandaputen er klar til kos og lek.
PUTE
BAMSE
Puten består av 2 like deler som hekles rundt.
Fg 3 (lys blå). Legg opp med 2 lm og hekle 7 fm i første lm.
Omg 1: *2 fm i hver lm* = 14 m.
Omg 2: *1 fm, 1 økn* = 21 m.
Omg 3: *2 fm, 1 økn* = 28 m.
Omg 4: *3 fm, 1 økn* = 35 m.
Omg 5: *4 fm, 1 økn* = 42 m.
Omg 6: *5 fm, 1 økn* = 47 m.
Fortsett å hekle 1 fm mer mellom hver økn (for hver omg) til det er 22 fm mellom økningene = 168 m på omg.
Hekle 1 omg uten økn = 168 m
Neste omg: *5 fm, fell 1 m* = 144 m.
Hekle 2 omg uten fellinger.
Første halvdel av puten er ferdig. Hekle den andre side på samme måte.
ØRER
Hekles frem og tilbake direkte på den runde delen av puten.
På forstykket hekles ørene med fg 1 (hvit). På bakstykket hekles ørene med fg 3 (lys blå)
På hver del hekles 2 ører.
Start der du sluttet den siste omgangen. Alle rader snus med 1 lm.
Rad 1: Hekle 21 fm = 21 m. Snu.
Rad 2 - 4: 1 fm i hver m = 21 m.
Rad 5: 3 fm, 2 m sm, 11 fm, 2 m sm, 3 fm = 19 m.
Rad 6: 1 fm i hver m = 19 m
Rad 7: 3 fm, 2 m sm, 9 fm, 2 m sm, 3 fm = 17 m.
Rad 8: 1 fm i hver m = 17 m.
Rad 9: 3 fm, 2 m sm, 7 fm, 2 m sm, 3 fm = 15 m.
Rad 10: 1 fm i hver m = 15 m.
Rad 11: hopp over 1 m, 5 fm, 2 m sm, 5 fm, hopp over 1 m, 1 fm = 12 m.
Rad 12: 1 fm i hver m = 12 m.
Rad 13: hopp over 1 m, 3 fm, 2 m sm, 4 fm, hopp over 1 m, 1 fm = 9 m
Rad 14: hopp over 1 m, 6 fm, hopp over 1 m, 1 fm = 7 m
Rad 15: hopp over 1 m, 1 fm, 2 m sm, 1 fm, hopp over 1 m, 1 fm = 4 m.
Første øre er ferdig. Hopp over 20 fm på puten.
Hekle 21 fm (= det andre øret), snu og hekle rad 2-15 som på det første øret.
Deretter hekles 2 ører på den andre delen av puten.
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SNUTE
Hekles frem og tilbake med fg 2 (sort)
Legg opp 3 lm + 1 lm til å snu med. Alle rader snus med 1 lm.
Rad 1: hekle 3 fm. Snu.
Rad 2-4: hekle fm, men med 2 fm i første og siste m = 9 m.
Snuten er ferdig.
SNUTEBAKGRUNN
Hekles frem og tilbake med fg 1 (hvit)
Legg opp 19 lm + 1 lm til å snu med. Alle rader snus med 1 lm.
Rad 1: hekle 19 fm. Snu.
Rad 2-4: hekle fm, men med 2 fm i første og siste m = 25 m.
Rad 5: hekle fm = 25 m.
Rad 6: hekle fm, men med 2 fm i første og siste m = 27 m.
Rad 7: hekle fm = 27 m.
Rad 8: hekle fm, men med 2 fm i første og siste m = 29 m.
Rad 9: hekle fm = 29 m.
Nå starter fellingene:
Rad 10-15: **hopp over 1. fm, hekle 1 fm i hver m til det gjenstår 2 m, hopp over 1 fm og hekle 1 fm i siste m**, gjenta
**-** = 17 fm.
Snutebakgrunnen er ferdig.
ØYNE
Hekles frem og tilbake. Hvert øye består av 2 deler: 1 hvit og 1 sort.
Den sorte delen, fg 2 (sort).
Legg opp 5 lm + 1 lm til å snu med. Alle rader snus med 1 lm.
Rad 1: hekle 1 fm i hver m = 5 m. Snu.
Rad 2: hekle 3 fm, hopp over 1 m, 1 fm = 4 m. Snu.
Rad 3: hopp over første m, hekle 1 fm i hver m = 3 m. Snu.
Rad 4: hekle 1 fm, hopp over 1 m, 1 fm = 2 m.
Den sorte delen av øyet er ferdig.
Den hvite delen, fg 1 (hvit).
Legg opp 9 lm + 1 lm til å snu med. Alle rader snus med 1 lm.
Rad 1-3: Hekle 3 rader med 1 fm i hver m = 9 m. Snu.
Rad 4: Hopp over 1 m, 1 fm i hver m = 8 m. Snu.
Rad 5: Hopp over første m, hekle 1 fm i hver m = 7 m. Snu.
Rad 6: Hopp over første m, 3 fm, hopp over 1 fm, 1 fm = 5 m. Snu.
Rad 7: 1 fm i hver m = 5 m.
Rad 8: hopp over første m, 1 fm, hopp over 1 fm, 1 fm = 3 m.
Den hvite delen av øyet er ferdig. Hekle en del til på samme måte.
SLØYFE
Hekle et bånd med fg 4 slik: Legg opp 44 lm og sett sm til en ring med 1 kjm.
Hekle 5 omg fm = 44 m.
Avslutt båndet ved å klippe av garnet ca. 25 cm fra arbeidet.
Tvinn garnet stramt rundt midten på båndet så det får fasong som en sløyfe, og fest garnenden godt.
MONTERING
Sy den sorte delen av øyet på den hvite delen. Sy øynene fast på ansiktet.
Sy den sorte snuten på snutebakgrunnen. Sy en liten munn under snuten med sort garn.
Sy snutebakgrunnen fast på ansiktet.
Legg delene sammen, vrange mot vrange, og hekle forsiden og baksiden sm fra retten med fm = alle fm hekles med fg 3.
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Hekle fra putens forside og gjennom begge lag.
Start ved det ene øret og hekle 1 fm i hver fm og 1 fm i hver rad langs kanten på øret + et par ekstra fm i toppen på ørene.
Fortsett å hekle partiet mellom ørene, hekle så det andre øret, og til slutt hele veien rundt puten, men la det være en åpning til å fylle
puten. Åpningen sys igjen til slutt.
Med fg 3 (lys blå) syr du fast ørene langs kanten der øret sitter fast på hodet/puten, sy gjennom begge lag på hvert øre.
Sy sløyfen fast under haken eller ved det ene øret.
Bamseputen er klar til familiens bamseglade barn.
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Tips & Råd
For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den
angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet.
For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med
garn i samme garngruppe).

Forkortelser
Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel
overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke,
ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue,
mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker,
rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden,
ytterl=ytterligere, økn=økning
Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre
maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer,
ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue,
m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende,
RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav,
5-lmb=luftmaskebue med 5 lm
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