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Opskrif t 
Bamsehoved og hjerter

GARNFORBRUG
Bamsehoved 1 stk:
Go handmade Tencel: 20 g
Lidt hvidt og sort bomuld til snuden.

Hæklenål: 2,0 - 3,0 mm 
Øjne: 8 mm
Fyldvat

Hæklet i Go handmades Tencel - et delikat og bæredygtigt blødt garn, med et silkeagtig skær og et stærkt garn. 40% Tencel/60% Bambus, 50 g/210 m
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GARNFORBRUG

BAMSE H 15 CM
20 g Go handmade Tencel (dobbelttråd)
Lidt hvidt og sort bomuld til snuden.

MATERIALER
Øjne 8 mm
Fyldvat
Hæklenål 2,0 - 3,0 mm

Angivne garnmængder er vejledende.

Montering af sikkerhedsøjne:
Bagstopperne kan og skal være lidt svære at monte-
re, dette for at sikre at de sidder fast.

Det anbefales at fyldvat kommes i løbende som 
arbejdet udføres.

FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
m maske
mr magisk ring
vlm Vendeluftmaske, vend derefter arbejdet
fm Fastmaske
1 fm indt Indtagning (2 fm hækles sammen)
{...}  det, der står imellem, gentages igennem 

omgangen/rækken
(..)  For enden af omgangen/rækken 
 - angiver antal masker i alt
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BAMSEHOVED

HOVED
1.) 6 fm i mr (6)
2.) {2 fm i hver m} (12)
3.) {1 fm i næste m, 2 fm i næste m} (18)
4.) {2 fm, 2 fm i næste m} (24)
5.) {3 fm, 2 fm i næste m} (30)
6.) {4 fm, 2 fm i næste m} (36)
7.) {5 fm, 2 fm i næste m} (42)
8.) {13 fm, 2 fm i næste m} (45)
9. - 16.) 45 fm (45)
Øjnene sættes i mellem 10. og 11. omgang,
med 6 fm imellem.
Bagstopperne til øjnene sættes på indefra.
17.) {13 fm, 1 fm indt} (42)
18.) {5 fm, 1 fm indt} (36)
19.) {4 fm, 1 fm indt} (30)
20.) {3 fm, 1 fm indt} (24)
21.) {2 fm, 1 fm indt} (18)
20.) {7 fm, 1 fm indt} (16)
Fyldvat kommes i hovedet.

Øjenhulernes fordybning
Med Tencel garn trådes cirka 25 cm.
Nålen føres ind nederst på hovedet og ud på øjets 
inderside.
Tråden føres henover 1-2 masker og ud igen nederst 
på hovedet. Stram tråden, således at presset danner 
øjenhulens fordybning.
For at holde presset på fordybningen, syes der 
igennem et par masker nederst på hovedet. 
Trådenderne hæftes.
Se ill.

Gentages på det andet øje. 
Hvis øjenhulens fordybning ønskes meget dybere, 
kan processen gentages.
Hovedet lukkes af.
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SNUDE
1.) 6 fm i mr (6)
2.) {2 fm i hver m} (12)
3.) {1 fm i næste m, 2 fm i næste m} (18)
4.) 18 fm (18)
Fyldvat kommes i snuden.
Snuden syes fast på hovedet.
Næse/mund brodéres på.
(Se ill.)

ØRE (2 X)
1.) 6 fm i mr (6)
2.) {2 fm i hver m} (12)
3.) {1 fm i næste m, 2 fm i næste m} (18)
4. - 5.) 18 fm (18)
6.) {4 fm, 1 fm indt} (15)
7.) 15 fm (15)
Ørerne syes fast på hovedet. 

TØRKLÆDE
1.) Slå 41 lm op, hækl 40 fm fra 
 den 2. lm fra nålen, 1 vlm (40)
2. - 3.) 40 fm, 1 vlm (40)
Frynserne i enderne laves på samme måde som håret.
Tørklædet syes fast under hovedet.

HÅR
Tråde klippes i længder på ca. 10 cm.
Tråden foldes på midten, der laves en løkke ved 
at tråden trækkes igennem en maske på toppen af 
hovedet. Begge trådender trækkes igennem løkken, 
så tråden er fastgjort. 
Håret klippes til den ønskede længde.

1 2
3 4

5 6
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HJERTE - LILLE

Start med toppen af hjertet.
Første top (halvdelen af hjertet)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) {2 fm i hver m} (12)
3.) {1 fm i næste m, 2 fm i næste m} (18)
4.) 18 fm (18)
km i næste m, klip garnet.

Anden top
Gentag række 1. - 4.
Klip ikke garnet.
Samles med 1 km.
5.)  fm i næste 9 m i den anden top. 

Stik nålen ind i 1. fm efter km  
på den første top og fortsæt med  
1 fm i alle 18 fm. Stik nålen tilbage  
ind i den anden top og hækl 1 fm  
i næste 9 fm (36)

6.) 36 fm (36)
7.) {4 fm, 1 fm indt} (30)
8.) {3 fm, 1 fm indt} (24)
9.) {2 fm, 1 fm indt} (18)
10.) {1 fm, 1 fm indt} (12)
Fyldvat kommes i og hjertet formes.
11.)  {1 fm, 1 fm indt}  

fortsæt indtil der er 5 fm tilbage
Luk af og hæft garnenden.

HJERTE - MELLEM

Start med toppen af hjertet.
Første top (halvdelen af hjertet)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) {2 fm i hver m} (12)
3.) {1 fm i næste m, 2 fm i næste m} (18)
4.) {2 fm, 2 fm i næste m} (24)
5. - 6.) 24 fm (24)

Anden top
1.) mr med 6 fm (6)
2.) {2 fm i hver m} (12)
3.) {1 fm i næste m, 2 fm i næste m} (18)
4.) {2 fm, 2 fm i næste m} (24)
5. - 7.) 24 fm (24)
Klip ikke garnet.
Samles med 1 km.
8.) 1 fm indt, 22 fm, 1 fm indt, 22 fm (46)
9.)  1 fm indt, 7 fm, 1 fm indt, 1 fm,  

1 fm indt, 7 fm, 2 x 1 fm indt, 7 fm,  
1 fm indt, 1 fm, 1 fm indt, 7 fm,  
1 fm indt  (38)

10.)  1 fm indt, 6 fm, 1 fm indt, 7 fm,  
2 x 1 fm indt, 6 fm, 1 fm indt, 7 fm,  
1 fm indt  (32)

11.)  1 fm indt, 5 fm, 1 fm indt, 5 fm,  
2 x 1 fm indt, 5 fm, 1 fm indt, 5 fm,  
1 fm indt  (26)

12.)  5 fm, 1 fm indt, 11 fm,  
1 fm indt, 6 fm  (24)

13.)  5 fm, 1 fm indt, 10 fm,  
1 fm indt, 5 fm  (22)

14.)  5 fm, 1 fm indt, 9 fm, 1 fm indt, 4 fm  
(20)

15.)  4 fm, 2 x 1 fm indt, 6 fm,  
2 x 1 fm indt, 2 fm  (16)
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16.)  3 fm, 2 x 1 fm indt, 4 fm,  
2 x 1 fm indt, 1 fm  (12)

Fyldvat kommes i og hjertet formes.
17.) 1 fm indt x 6 (6)
Luk af og hæft garnenden.

HJERTE - STOR

Start med toppen af hjertet.
Første top (halvdelen af hjertet)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) {1 fm udt} (12)
3.) {1 fm, 1 fm udt} (18)
4.) {2 fm, 1 fm udt} (24)
5.) {3 fm, 1 fm udt} (30)
6. - 7.) 30 fm (30)

Anden top
Gentag række 1. - 7.
Klip ikke garnet.
Samles med 1 km.
8.) De to buer hækles sammen, 
 1 fm hele vejen rundt om de 2 toppe (60)
9.) 60 fm (60)
10.) {4 fm, 1 fm indt, 4 fm} (54)
11.) 54 fm (54)
12.) {4 fm, 1 fm indt} (45)
13.) 45 fm (45)
14.) {3 fm, 1 fm indt} (36)
15.) 36 fm (36)
16.) {2 fm, 1 fm indt} (27)
17.) 27 fm (27)
18.) {1 fm, 1 fm indt} (18)
19. - 20.) 18 fm (18)
Fyldvat kommes i og hjertet formes.
21.) {1 fm indt} (9)
22.) {1 fm, 1 fm indt} (5)
Luk af og hæft garnenden.
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Godt at vide
Go handmades kollektion er udviklet af mestrene selv  
- passionerede hæklere, som elsker deres håndarbejde. 
Alt er hæklet med det, som vi betragter som medium fast-
hed. Den fasthed som vi synes passer bedst.
  
Nål, størrelse og fasthed
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 
hækle stilen end om størrelsen på nålen. Derfor anbefaler 
vi altid et spænd af nål størrelser.
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I Go handmades 
store DIY baby 

kollektion, finder du alt til 
den sidste finish - øjne, 
træringe og kugler 
og meget mere.


