
KNIT FOR HOPE BAMSER
OPSKRIFT AF KIT COUTURE



SVÆRHEDSGRAD
Let øvet

STØRRELSE
14 cm høj

MATERIALER
Rester af Highland Mini garn 
eller tilsvarende.
ca. 7 g af hver farve.

2 strømpepinde 2,5 mm

STRIKKEFASTHED
28 m og 56 p (28 retriller) 
i retstrik på p 2,5 mm = 
10 x 10 cm

FORKORTELSER
m = maske(r)
p = pind(e)
r = ret
sm = sammen
fv = farve

KNIT FOR HOPE BAMSER

Vi har designet en Knit for Hope bamse, som 
kan strikkes på mange måder. Designet er 
baseret på at du kan bruge dine garnrester 
til bamsen.

I opskriften er der forskellige idéer til, 
hvordan bamsen kan strikkes. Vi har udviklet 
fire forskellige designs, som kan strikkes 
ud fra de diagrammer, der følger med 
opskriften. 

De fire designforslag indgår også i den 
medfølgende malebog. Nu er det blot at finde 
dine yndlingsfarver frem og designe din egen 
bamse. 

Dit barn eller barnebarn vil helt sikkert også 
synes, at det er sjovt at være til at designe 
bamsen, som skal på en lang rejse.

Når du er færdig med din(e) bamse(r), så 
send den/dem gerne til os, så sikrer vi, at 
den/de kommer trygt frem til et barn, der har 
brug for en ven: 

Kit Couture
Vesterbrogade 165
1800 Frederiksberg C
Danmark

Læs mere om KNIT FOR HOPE på 
www.knitforhope.com

OPSKRIFT
NB! Hvert kvadrat i diagrammet 
repræsenterer 1 m og 2 p r.

SKØRT
Slå 28 m op med fv B. Skift til fv C, og strik 
2 p r. Strik *2 p r med fv B, 2 p r med fv C*, 
gentag fra * til * yderligere 2 gange.
Næste p (fv B): *2 r sm*, gentag fra * til * 
pinden ud.
Næste p (fv B): Strik r pinden ud.
Lad m hvile, og strik et skørt magen til.

BEN
Slå 14 m op med den fv, der er angivet i 
diagrammet. 
Strik 24 p r (1. p = retsiden) – skift farve 
undervejs, som angivet i diagrammet (den 
første retrille udgøres af opslagningspinden).
Lad m hvile, og strik et ben magen til.

KROP & HOVED
Sæt de første 7 m fra det ene ben på en 
maskeholder. Strik r over de sidste 7 m på 
dette ben, og de første 7 m på det andet ben.
Strik 28 p r frem og tilbage over disse 14 
m – skift farve undervejs, som angivet i 
diagrammet. 
Skift herefter til fv A, og strik 21 p r til hoved. 
Luk af på næste p (vrangsiden).
NB! Hvis bamsen strikkes med skørt, skal 
dette strikkes ind på 1. p (retsiden) i den 18. 
rille således: Læg pinden med skørtes m 
foran pinden med kroppens m, og strik m 
sammen 2 og 2, én fra hver p.
Strik den anden del af krop og hoved på 
samme måde over benenes resterende m.

ARME
Tæl 7 riller ned fra hovedet i højre side af 
kroppens ene del, og strik 7 m op her, fortsæt 
ned langs venstre side af kroppens anden 
del, og strik 7 m op fra hovedet og ned – 1 m 
for hver retrille.
Strik 16 p r – skift farve undervejs, som 
angivet i diagrammet. NB! Den første retrille 
dannes når 1. p strikkes (fra vrangsiden).

Den sidste dannes, når der lukkes af fra 
vrangsiden. 
Luk af.
Strik den anden arm på samme måde i den 
anden side af kroppen.

SLØJFE/BUTTERFLY
Slå 3 m op. Strik 7 p r. Luk af.
Hæft enderne, vind garnet omkring midten af 
sløjfen/butterflyen, og sy den fast.

HALSTØRKLÆDE
Slå 4 m op. Strik ca. 20 cm r frem og tilbage. 
Luk af.
Hæft ender, og sæt evt. frynser i begge ender 
af tørklædet.

MONTERING
Hæft alle ender og sy sammen i knuderne fra 
retsiden således: 
Sy hvert ben sammen. Sy siderne og armene 
sammen. Sy hovedet sammen i hver side.
Sy evt. skørtet sammen i hver side.
Fyld bamsen med fyldvat. Sy alle åbninger 
sammen (hoved, arme og ben).
Træk en garnende ind og ud mellem m på 
hovedets 1. p, træk lidt sammen, så bamsen 
får hals, og bind enderne sammen, før du 
hæfter dem.
Sy en lille stikning på tværs af hovedet øverst 
i hver side for at danne ører.
Broder øjne, snude, mund og evt. seler
Sy butterfly eller sløjfe fast som på billedet.
Bind tørklædet om bamsens hals.
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