
JULEBAMSE: 
Den ferdige julebamsen med skjerf og vatt veier ca. 20 g, 
høyde ca. 14 cm.
Du trenger:  
Babyull eller annet mykt ullgarn i tilsvarende 
garntykkelse  
Brunt garn til kroppen (ca. 20 g)  
En garnrest svart til øyne, snute, munn, ”hender og 
føtter” 
En garnrest offwhite/beige til inni ørene  
Rødt garn til skjerf  
Fyllvatt, eller lignende til fyll  
Garnforslag:  
Lanett Babyull Sandnes Garn (100 % ull), brun farge 
3082, svart 1099 og rød 4119  
Mini duett Sandnes Garn (45 % merino ull, 55 % bomull), 
beige farge 2611, svart 0090 og rød 4018 
Babyull DaleGarn (100 % merino ull), brun farge 3871, 
svart 0090 og rød 4018 
Drops BabyAlpaca Silk Garnstudio (70 % baby alpaca, 30 
% mulberry silk), brun farge 5670, svart 8903 og rød 3609
 
Heklenål: Nr. 2,5 – 3  

Julebamsen hekles rundt i spiral slik at det ikke blir noen 
markerte overganger mellom omgangene. Bamsen 
begynner med bena, deretter hekles kroppen og hodet i 
ett. Armene hekles for seg og sys på til slutt.

Forkortelser:  
Lm = luftmaske(r), fm = fastmaske(r), kjm = 
kjedemaske(r), ggr = gang(er), omg = omgang(er). 

Ben, kropp og hode:   
Ben: Legg opp 4 lm med svart garn, ta sammen til en ring 
med 1 kjm i 1. lm. 
1. omg: Hekle 6 fm om ringen. Fortsett videre rundt i 
spiral, sett en merketråd i starten av omg og la den følge 
arbeidet oppover. 
2. omg: Hekle 2 fm i hver fm (= 12 fm). 
3. omg: Hekle * 2 fm i neste fm, 1 fm i fm *, gjenta fra 
*–* omg ut (= 18 fm). Nb! Siste fm på omg hekles slik; 
hekle som vanlig fm, men skift til brunt garn når siste 
gjennomtrekket av masken gjenstår, slik får du en ”ren” 
brun maske på starten av neste omg. 
4. omg: Med brunt garn, hekle 1 fm i hver fm omg rundt.
5. – 13. omg: Gjenta omg 4. Avslutt siste omg med 1 kjm, 
trekk tråden gjennom og klipp av. Legg benet tilside.
Hekle 1 ben til på samme måte, men klipp ikke av tråden 
samtidig som benet ikke avsluttes med 1 kjm siden bena 
skal hekles sammen. 
14. omg: Kropp: Hekle 1 fm i fm 9 ggr på det første 
benet, fortsett på det andre benet med 1 fm i fm hele 
benet rundt, fortsett på det første benet med 1 fm i fm 
9 ggr = 36 fm på omg. La omgangen starte i denne siden 
resten av arbeidet. Sett en merketråd her og en i motsatt 
side (= etter 18 fm) la merketråden følge arbeidet 
oppover.
15. – 29. omg: Hekle 1 fm i hver fm omg rundt (= 36 fm). 
Fortsett å hekle oppover kroppen rundt i spiral. 
30. omg: Hals: Fell 1 fm slik: hekle 1 fm i fm frem til 
siste gjennomtrekk, 1 fm i neste fm men ved siste 
gjennomtrekk trekk igjennom alle løkkene på nålen = 
1 fm felt, gjenta fellingen 1 gang til over de neste 2 fm, 
hekle 1 fm i fm til det gjenstår 4 fm før neste merketråd, 
fell 2 fm ved å gjenta fellingen som på starten av 
omgangen, fell deretter 2 ganger etter merket, hekle 1 
fm i fm til det gjenstår 4 fm på omgangen, fell 2 fm ved å 
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gjenta fellingen på starten av omgangen (= 28 fm). 
31. omg: Gjenta omg 30 (= 20 fm). 
32. omg: Hekle 1 fm i hver fm omg rundt (= 20 fm). 
33. omg: Hode: Øk slik: Hekle 2 fm i neste fm 2 ggr, hekle 
1 fm i fm til det gjenstår 2 fm før merket, 2 fm i neste 
fm 2 ggr, gjenta økningen på de 2 neste fm etter merket, 
hekle 1 fm i fm til det gjenstår 2 fm før merket, 2 fm i 
neste fm 2 ggr (= 28 fm). 
34. omg: Gjenta omg 33 (= 36 fm). 
35. omg: Hekle 1 fm i fm omg rundt (= 36 fm).
36. – 47. omg: Gjenta omg 35.
Fyll bena og kroppen med vatt. NB! Ikke fyll bamsen for 
hardt, – den skal være myk og god å ta i. Legg ”for- og 
bakhodet” mot hverandre (= dobbelt), og hekle 1 kjm i 
fm gjennom alle 4 maskeleddene, slik at du lukker hodet 
med kjm. Hekle i sammen ca halve hode, fyll hodet med 
vatt og hekle i sammen siste delen av hodet. Etterfyll 
hodet eventuelt med litt mer vatt før de siste kjm på 
raden hekles. 
Klipp av litt lang tråd og bruk tråden til å sy noen sting på 
skrå i hvert hjørne slik at du markerer ørene.

Armer: 
Legg opp 4 lm med svart garn, ta sammen til en ring med 
1 kjm i 1. lm. 
1. omg: Hekle 6 fm om ringen. Fortsett videre rundt i 
spiral, sett en merketråd i starten av omg. og la den følge 
arbeidet oppover. 
2. omg: Hekle 2 fm i hver fm (= 12 fm). 
3. omg: Hekle * 2 fm i neste fm, 1 fm i fm 2 ggr *, gjenta 
fra *–* omg ut (= 16 fm). NB! Siste fm på omg hekles slik; 
hekle som vanlig fm, men skift til brunt garn når siste 
gjennomtrekket av masken gjenstår, slik får du en ”ren” 

brun maske på starten av neste omg. 
4. omg: Med brunt garn, hekle 1 fm i hver fm omg rundt.
5. – 10. omg eller til armen måler ca. 4 cm: Gjenta omg 
4. Avslutt siste omg med 1 kjm, klipp av en litt lang tråd, 
denne brukes til å sy på armen med. 
Hekle en arm til på samme måte. 

Montering:
Armer: Fyll armene med vatt og sy de godt fast til 
kroppen rett under skuldrene. 
Ører: Sy noen sting på skrå med lyst garn inni ørene. 
Øyne, snute og munn: Med sort garn broder øyne 
med franskknute, snute med plattsøm og munnen med 
attersting (se skisse).

Skjerf: 
Legg opp ca 60 lm med rødt, hekle 1 fm i hver lm, snu og 
hekle 1 fm i hver fm (= 2  rader fm) klipp av tråden. Fest 
trådene godt og sy skjerfet fast til halsen. 

Spiralskjerf:
Hekle en lm-rad ca. 28 cm lang, eller ca. dobbelt så langt 
som du vil ha spiral-skjerfet. Snu og hekle tilbake med 3 
fm i hver lm. Klipp av tråden. Fest trådene godt. Hjelp til 
slutt spiralen med å tvinne seg.

La delene ha litt lang oppleggstråd, disse 
brukes til montering. Fyll bamsens ben og 
kropp, før hele hode er heklet. Etterfyll 
hodet med vatt. Fyll armene  med vatt. Lag 
ører med på skrå med noen små sting.

Plasser nåler til øyne, snute og 
munn. 

Broder litt lyst inni ørene, sorte 
øyne, snute og munn. 
Og da, er jeg klar for levering!

Bamse ansikt
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