Amandas rillestrikkede julebamse
Bamsen er en ekstra gave til de små som
ligger inne på julaften, og deres foreldre.
En fast tradisjon, som Amandaprosjektet
vil levere til ALLE landets Nyfødtintensiver
hvert år. Det vil si at vi årlig trenger ca.
300 bamser. Det er fullt mulig å produsere
bamser hele året, men disse leveres til oss/
våre kontaktpersoner, og som så leverer
bamsene samlet i desember. Mønsteret er
kun et utgangspunkt; det er fritt frem å lage
sin egen vri på både bamse og skjerf. Det
må være en felles omtrentlig størrelse, og et
rødt skjerf rundt halsen.
Lykke til!
Bjørg og Bjørn
www.amandaprosjektet.org

JULEBAMSE rillestrikket:
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
Strømpepinner: Nr. 2 ½ – 3 – 3 ½.
Julebamsen er strikket i to deler et for-og et bakstykke
deretter er disse to sydd sammen. Begynn med bena,
deretter strikkes kroppen, armer og hodet i ett, alt
strikkes frem og tilbake i rettstrikk (rillestrikk).
Ben, kropp, armer og hode:
Ta hele tiden 1. m på p løs av (= kantmaske) og stram
tråden litt.

Ben: Legg opp 6 m på strømpep nr. 3 med sort, strikk
frem og tilbake 8 p rett (= 4 riller) NB! Ha igjen litt lang
oppleggstråd, denne brukes til å sy sammen bamsen
med til slutt. Skift til brunt og øk på 1. p. 3 m jevnt fordelt
= 9 m, fortsett i rillestrikk til benet måler ca. 4 cm. Legg
benet tilside. Strikk et ben til.
Kropp: Sett begge bena inn på en pinne, mot hverandre
slik: Strikk 7 m r, 2 m r sammen på første benet, strikk
deretter 2 m r sammen på det andre benet, strikk 7 m r
= 16 m på pinnen. Fortsett i rillestrikk til arbeidet måler 4
cm fra ”skrittet”.
Armer: Øk i hver side av arbeidet til armer slik: Strikk ut
pinnen fra retten, snu arb, strikk opp 10 m på slutten av
pinnen, snu. Strikk neste pinne ut, snu arbeidet, strikk
opp 10 m på slutten av pinnen = to armer på pinnen
sammen med kropppen. Fortsett i rillestrikk til arbeidet
måler 6 cm fra ”skrittet”. På neste p fra vrangen, fell de
første 10 m på pinnen, strikk pinnen ut, snu og fell de
første 10 m på pinnen, strikk pinnen ut. Armer ferdig.
Hode: Fortsett i rillestrikk til arbeidet måler 10 cm fra
”skrittet”. Fell av alle m, klipp av en litt lang tråd (til
montering). Legg til side og strikk en tilsvarende del til.
Montering:Legg de to delene rette mot rette og
sy sammen med kastesting i kantmaskene. Bruk
oppleggstråder og avfellingstråder til å sy sammen med.
Sy sammen bamsens ben, kropp, armer og sidene av
hodet, (la toppen av hode stå åpent), sy med brunt garn
der bamsen er brun og sort garn på bamsens føtter.
Vreng bamsen gjennom hodet. Fyll bamsen med vatt.
NB! Ikke fyll bamsen for hardt, - den skal være myk og
god å ta i. Sy sammen i toppen av hodet, samtidig sy
noen sting på skrå på hver side til ører.
Hode: Surr brunt garn rundt bamsen til hode, ca 4 cm
ned fra toppen, fest trådene inn i hodet.
Ører: Sy noen sting på skrå med lyst garn inni ørene.

Armer: Sy tråklesting med brunt garn rundt armen ved
overgangen mellom kropp og armer. Stram tråkletråden
litt, så armene blir markert. Med sort garn sy noen lange
sting til ”klør” på hendene, la stingene starte fra et felles
punkt på tuppen av armen og stingene ender spredd fra
hverandre.
Øyne, snute og munn: Med sort garn broder øyne med
et korssting eller plattsøm, snuten med plattsøm og
munnen med attersting (se skisse).

Skjerf:
Flette skjerf (strikket uten hjelpep)
Legg opp 6 m, på p nr. 3 med rødt garn, strikk frem og
tilbake. 1. p: 6 r. 2. p: 1 r, 4 vr, 1 r. 3. p: 1 r, strikk tredje m
bakfra r, strikk fjerde m bakfra r, strikk første og andre m
r, slipp alle 4 m av pinnen samtidig, 1 r. 4. p: 1 r, 4 vr, 1 r.

5. p: 6 r. 6. p: 1 r, 4 vr, 1 r. Gjenta 1. – 6. p, gjennom hele
arbeidet. Når skjerfet måler ca. 24 cm fell av og fest løse
tråder.
Ønsker du å se/lære hvordan strikke fletter uten hjelpep,
gå inn på http://www.tovefevang.no/?p=1323 der finner
du en flettestrikk video.
Perlestrikket skjerf
Legg opp 5 m, på p nr. 3 med rødt
garn, strikk frem og tilbake. Ta hele
tiden 1. m på p løs av (= kantmaske)
og stram tråden litt. 1. p: 1 kantmaske,
1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r.
2. p og alle videre p: Gjenta 1. p.
Når arbeidet måler ca. 24 cm fell av og
fest alle løse tråder.

Bamse ansikt

La delene ha litt lang oppleggstråd, disse brukes til montering.
Strikk to like deler.

Legg delene rette mot rette og sy
sammen i kantmaskene. Vreng
bamsen.

Fyll bamsen og sy igjen øverst på
hodet. Samtidig sys noen skrå sting
til ører.

Surr en tråd rundt halsen, knyt
stramt til. Sy tråklesting langs
overgangen mellom armer og kropp,
trekk tråden stramt og fest den godt.

Plasser nåler til øyne, snute og
munn.

Broder øyne, snute, munn og inni
ørene. Broder lange sting på hver
hånd til klør.
Og da, er jeg klar for levering!
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