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ROY THE TEDDY
Heklet teddybjørn - «amigurumi»

Materialer
- DROPS safran (50 g/160m)
farge 21, 22, 17, valgfri til
striper på genser (alternativt
tilsvarende garn i farge brun,
mørk brun, hvit og valgfri)
- DROPS Bomull-Lin farge 11
- Litt svart restegarn (til
brodering av snute)
- Heklekrok 2.5 mm
- Nål
- Safety eyes (10.5mm)/
knapper/annet til øyne

Merknad
Arbeidet hekles kontinuerlig
som en spiral - med mindre
annet nevnt

Forklaringer

Oppskrift
- Les merknad først - !
Bamsen hekles i flere deler som sys sammen til slutt.
Oppskriften inneholder ingen avanserte hekleteknikker og er
overkommelig for nybegynnere. Det forusettes at man er
kjent med lm, fm, kjm, st(=stav). Det er en fordel å kjenne til
magisk ring, men dette kan erstattes med å lage en løkke av
lm (se sidemeny)!

Magisk ring = MR / «Magic
ring» - kan eventuelt erstattes
med å hekle 4 lm, sette
sammen til ring med kjm, og
deretter hekle 6 fm i ringen
Øk: Hekle 1.fm gjennom kun
fremre ledd, hekle 2.fm i
samme maske gjennom begge
ledd (som normalt)
Red: Reduserer/feller. Hekle to
m sammen
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Montering av
øyne og snute

Start med å lage øyne og snute !

Den nederste kanten av
snuten ligger rett over
nedre kant på hodet (så
langt du er kommet nå) og
øvre kant av snute langs
9.rad (telt nedenfra og
opp). Nedre kant av øyne
plasseres over 7.rad av
hodet (telt nedenfra og
opp) og øvre kant 11.rad.
La det være ca 2 masker
fra kant på snute og øyet.
Mellom begge øyne 10
masker.

R1: Lag en magisk ring, hekle 6 fm i ringen
R2: Øk 6 ganger (12)
Avslutt med kjm i 1.maske fra forrige runde, fest, klipp tråd og
la det være nok tråd til festing av øyne senere!

ØYNE (lag 2) - med lys brun!

Lages bamsen til et lite barn/baby kan du hekle R1 med svart og
deretter fortsette med lys brun. Alternativt brodere på øyne med svart
etterpå. !
SNUTE - med lys brun!
R1: Lag en magisk ring, hekle 6 fm i ringen
R2: Øk 6 ganger (12)
R3: (1fm, øk) x 6, avslutt med kjm til 1.maske R2 (18)
R4: 1lm, fm rundt (18). Broder/sy på snute med svart garn (se
figur 2b) !
HODET - med mørk brun

!
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R1: Lag en magisk ring, hekle 6 fm i ringen
R2: Øk 6 ganger (12)
R3: (1fm, øk) x 6 (18)
R4: (øk, 2fm) x 6 (24)
R5: (2fm, øk, 1 fm) x 6 (30)
R6: (4fm, øk) x 6 (36)
R7: (1fm, øk, 4fm) x 6 (42)
R8: (3fm, øk, 3fm) x 6 (48)
R9: ( 7fm, øk) x 6 (54)
R10: (øk, 8fm) x 6 (60)
R11: (4fm, øk, 5fm) x 6 (66)
R12-R21: Her hekles det 10 runder med fm rundt (66)
Starter å redusere
R22: (9fm, red) x 6 (60)
R23: (8fm, red) x 6 (54)
R24: (7fm, red) x 6 (48)
R25: (6fm, red) x 6 (42)
R26: (5fm, red) x 6 (36)
R27: (4fm, red) x 6 (30)
Nå skal vi sy på øyne, snute (se bilder og fremgangsmåte i
sidemeny) og begynne å fylle litt, før fortsettelsen.
R28: (3fm, red) x 6 (24)
R29: (2fm, red) x 6 (18) - Fyll mer
R30: (1fm, red) x 6 (12)
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R31: fm rundt (12)!
Fyll hodet godt, spesielt er det viktig å bruke mye fyll i halsregionen for å unngå at hodet blir dinglete. Fortsett å
fylle underveis når kroppen hekles. $
KROPP - start med hvit
Kroppen hekles direkte på hodet. (Figur 3)
R1: 12 fm (12)
R2: (1fm, øk) x 6 (18)
R3: (øk, 2fm) x 6 (24)
R4: fm rundt (24)
Bytt til valgfri farge
R5: fm rundt (24)
R6: (2fm, øk, 1 fm) x 6 (30)
R7: 30 fm (30)
R8: 30 fm (30)
Bytt til hvit farge
R9: 30 fm (30)
R10: (4fm, øk) x 6 (36)
R11: 36fm (36)
R12: 36fm (36)
Bytt til valgfri farge
R13: (1fm, øk, 4fm) x 6 (42)
R14: 42 fm (42)
R15: 42 fm (42)
R16: 42 fm (42)
Bytt til hvit farge
R17: 42 fm (42)
R18: (3fm, øk, 3fm) x 6 (48)
R19: 48fm (48)
R20: (øk, 7fm) x 6 (54)
Bytt til valgfri farge
R21: 54fm (54)
R22: 54fm (54)
R23: 54fm (54)
R24: 54fm (54)
R25: (red, 7fm) x 6 (48)
R26: (6fm, red) x 6 (42)
R27: (5fm, red) x 6 (36)
R28: (4fm, red) x 6 (30)
R29: (3fm, red) x 6 (24)
R30: (2fm, red) x 6 (18)
R31: (1fm, red) x 6 (12)
R31: red x 6 (6)$
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ARMER - med mørk brun (lag 2)
R1: Lag en magisk ring, hekle 6 fm i ringen
R2: Øk 6 ganger (12)
R3: (1fm, øk) x 6 (18)
R4: (øk, 2fm) x 6 (24)
R5: 24 fm (24)
R6: (2fm, red) x 6 (18)
R7-8: 18 fm to runder (18)
R9: (1fm, red) x 6 (12)
R10-R35: Hekle 26 runder med 12 fm (12)
Legg sammen i enden og hekle sammen (se figur 4a-b),
fest og klipp av.
La det gjenstå en lang tråd til montering.

!
BEN - start med lys brun (lag 2)
R1: Lag en magisk ring, hekle 6 fm i ringen
R2: Øk 6 ganger (12)
R3: (1fm, øk) x 6 (18)
R4: 1fm, 3i1 (hekle 3 fm i samme m) x3, 8fm, øk x 2, 4fm
(26)
R5: Nå hekles det kun i fremre løkke hele runden; 26
fm (26)
Skift til mørk brun
R6: 26 fm (26)
R7: 8fm, red, 16 fm (25)
R8: 7fm, red x 3, 12 fm (22)
R9: 4fm, red x 3, 12 fm (19)
R10: (2fm, red) x 4, 1fm, red (14)
R11-R27: Hekle 17 runder med 14 fm (14)
Evt hekles fm frem til «kanten» før
du hekler sammen i enden. Legg sammen
i enden og hekle sammen, fest og klipp av.
La det gjenstå en lang tråd til montering.!
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ØRER - med mørk brun (lag 2)
R1: Lag en magisk ring, hekle 6 fm i
ringen
R2: Øk 6 ganger (12)
R3: (1fm, øk) x 6 (18)
R4: (øk, 2fm) x 6 (24)
R5: (1fm, øk, 2fm) x 6 (30)
R6-8: Tre runder 30 fm (30)
Kjm. Brett øret og hekle sammen$

$
SKJERF- med bomull/lin/valgfritt
garn (bruk evt større heklekrok)
R1: Legg opp ønsket antall lm
R2: Hekle st (stav) i hver fm
tilbake
Klipp og fest tråd.$

Montering!
- Sy armer på i overgangen
hodet-kropp

!

- Sy beina på fra undersiden
(Figur 7a) - tell syv omganger
fra midten. La det være 8-9 m
mellom hvert ben. !

!
!
!
!
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!
!
- Brett ørene nok en gang i 2 før de sys på hodet (Figur 7b) 5 runder fra senter.!

!
!

!
!
!
!
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!

Lykke til!!
!
Noen ord til slutt …
- Dette er en gratis oppskrift og jeg har dessverre ikke mulighet til å bistå med hjelp til å lage denne
bamsen - men - skulle du oppdage noen feil i oppskriften eller det generelt er noen forklaringer som
fremstår helt uforståelige setter jeg pris på tilbakemelding (epost: ina.rye@gmail.com)!
- Det er ikke ok å videredistribuere oppskriften/selge den etc. Ønsker du å dele den tilby heller
lenken til der oppskriften kan lastes ned. Eventuelt min instagramprofil. !
- Jeg vil sette stor pris på å se resultatet hvis du hekler din egen «Roy». Bruk tag @inarho eller
#teddyroy på instagram. (eller send meg gjerne bilde på e-post om du ikke har instagram)!
- Det er helt ok å selge bamser du lager av denne oppskriften, men jeg hadde satt pris på en liten
«credit note»/link tilbake.
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