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Bamse Rangle 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

- Boheme Velvet - Fine fra Go Handmade 

- Hæklenål 3  

- Sikkerhedsøjne 8 mm 

- Sikkerhedsnæse 9 mm 

- Raslekugle 24 mm 

- Træring 68 mm 

- Fyld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Mr: Magisk ring 

Lm: Luftmaske 

 

Forbrug: Ca. 10g 
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Hovedet:  

1. Lav en mr, og hækl 6 fm i ringen (6) 

2. Hækl 2 fm i alle m omgangen rundt. (12) 

3. Hækl ”1 fm i første m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (18) 

4. Hækl ”1 fm i de første 2 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (24) 

5. Hækl ”1 fm i de første 3 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (30) 

6. Hækl fm omgangen rundt. (30) 

7. Hækl ”1 fm i de første 4 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (36) 

8. Hækl ”1 fm i de første 5 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (42) 

9. Hækl fm omgangen rundt. (42) 

10. Hækl fm omgangen rundt. (42)  

11. Hækl fm omgangen rundt. (42) – Næsen monteres mellem omgang 2 og 3. Øjnene monteres 

mellem omgang 6 og 7 med 3-4 maskers mellemrum. 

12. Hækl ” 1 fm i de næste 5 m, hækl 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (36) 

13. Hækl fm omgangen rundt. (36) 

14.  Hækl ” 1 fm i de næste 4 m, hækl 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (30) Kom raslekuglen og 

fyld i hovedet, og sørg for det bliver fyld inden hullet hækles helt til. 

15. Hækl ” 1 fm i de næste 3 m, hækl 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (24)  

16. Hækl ” 1 fm i de næste 2 m, hækl 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (18)  

17. Hækl ” 1 fm i næste m, hækl 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (12)  

18. Hækl ”2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (6) 

Sy hullet helt til, og hæft enden.  

 

Fordybninger:  

 
1. Nu skal der laves fordybninger under øjnene 

for at give bamsen et sødt ansigtsudtryk. 

 
2. Indsæt garn på en stoppenål, og træk garnet 

ud på højre side af det ene øje.  
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3. Stik nålen ned i venstre side af øjet.  Og stram 

let til.  
 

 
4. Træk garnet op i højre side af det andet øje.  

 
5. Stik nålen ned i venstre side af øjet. 

 
6. Stram let til og hæft enderne.  

 

 

 

Øre: Lav 2 stk.  

1. Lav en mr, og hækl 6 fm i ringen. (6)  

2. Hækl 2 fm i alle masker rundt. (12) 

3.  Hækl ”1 fm, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (18)  

4. Hækl ”1 fm i de næste 2 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (24)  

Fold øret fladt og hækl det sammen med fm. Klip garnet og efterlad en lang snor til montering.  

Sy nu ørene på hovedet. 
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Monterings stykke til træring:  

1. Slå 13 lm op. I 2. lm fra nålen hækles 1 fm. Hækl fm rækken ud. (12) 

2. -8. Vend med 1 lm. Hækl fm rækken ud (12) 

Klip og efterlad en lang snor til montering. Fold stykket omkring træringen og sy det sammen.  
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Sy nu hovedet fast til stykket på træringen. Så er din rangle klar 😊  
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