Red Barnet Bamsen

Denne herlige bamse lavede jeg for mange
år siden for Ugebladet Søndag og Red
Barnet. Der er strikket ca. 8.000 bamser til
Red Barnet og mange af dem, der strikkede
til Red Barnet strikkede også lige bamser til
vennernes og familien børn, så jeg kan med
sindsro sige, at dette er min mest strikkede
opskrift.
I første omgang husker jeg, at jeg sagde til
Red Barnet, da de spurgte efter en
bamseopskrift: "Jamen nødlidende børn kan
jo ikke spise bamser". Men det hjalp, da jeg
fik at vide, at hver bamse fik en
pengedonation med i rygsækken til hjælp til
børnene. Bamserne skulle fylde de
resterende hulrum ud i containere med
hjælpepakker til nødlidende lande, som
Bosnien, Albanien, sigøjnere i Slovakiet,
Kirgisistan og Bulgarien. Efter at der var
strikket bamser, blev mange af dem
udstillet på Nationalmuseets børnemuseum
og jeg fik en badge med inskriptionen: Red
Barnets Bamseekspert - det er vel ærefuldt!
Efter nogen tid kom der billeder af de
mange børn med deres bamser. Rørende.
År senere så jeg i TV nogle unge fra
Bulgarien, der i et børnekollektiv havde
magtet at vokse op og nu uddanne sig den ene til læge, den anden ville arbejde
med børnehjemsbørn etc. De var blevet
hjulpet af Red Barnet Danmark. På deres
senge sad deres bamser fra Danmark.
Strik en bamse med indstrikket sjæl til dine
børnebørn og i det hele taget til børnene i
din omgangskreds.
Opskriften kommer her.
Garn
Du kan bruge hvad du har. Bamsen får de
helt rigtige størrelsesforhold uanset hvilket
garn, du bruger. Med tyndt garn bliver
bamsen lille med tykt bliver den store.
Bruger du håret garn, bliver den rigtig
dyrisk. I opskriften er brugt 2 ngl uldgarn,
ca. 100 m pr. 50 g.

Bamsens højde
Ca. 30 cm.
Pinde
Nr. 3½. Hvis du bruger rester, brug da ½-1
nr. tyndere pinde, end der står på garnet,
så bamsen kan blive fast og god.
Tilbehør
Lidt sort garn til snuden,
2 bamseøjne (eller knapper, syet meget
fast eller broder bare øjne på),
Fyld (ikke brændbart polyestervat eller
andet),
60 cm silkebånd til sløjfe om halsen.
Strikkefasthed
19 m og 42 p (= 21 riller) = 10 x 10
cm.
2 p ret = 1 rille.
Strik hoved, krop og ben oppe fra og nedad
i ét stykke. Strik bagefter armene og sy

dem på. Hele bamsen strikkes i retstrikning
(= alle p strikkes ret).
Hoved
Slå 3 m op og strik 1 p. Strik videre og tag
1 m ud i beg af alle p, til der er 60 m på p.
Strik 2 p lige op. Strik derefter 2 ret
sammen i beg af hver p, til der er 48 m på
p. Sæt et mærke.
Krop
Strik 50 p = 25 riller lige op. Strik en p,
hvor første m lukkes af. Strik endnu 1 p,
hvor første m lukkes af, strik 22 m, som
sættes på en tråd, luk 2 m af, strik p ud (22
m).
Ben
Strik 34 p = 17 rille over de 22 m på p.
Strik 1 p, hvor m strikkes sammen 2 og 2.
Bryd garnet og træk det gennem maskerne.
Strik det andet ben magen til over de 22 m
fra tråden.
Arme
Slå 20 m op og strik 30 p = 15 riller. Strik 1
p, hvor m strikkes sammen 2 og 2. Bryd
garnet og træk det gennem m. Strik den
anden arm magen til.
Montering
Bamsen sys sammen på retsiden med
usynlige sting. Læg bamsehoved og -krop
fladt på et bord, som på tegning 1. Bøj
hovedets 3 spidser ind mod midten og sy
sammen fra spidserne (= snuden) og ud til
alle 3 sider, først mod det ene øre, så det
andet og derefter ned til halsen (mærket).
Se også tegning 2. Ri på skrå i hver side
ved ørerne, rynk lidt og hæft godt.
Kom fyld i hovedet, sæt øjne på, ri en cirkel
med en diameter på ca. 6½ cm, så usynlig
som muligt, træk den let sammen og hæft
godt. Kom ekstra fyld i snuden. Brodér
snuden som på tegningen. Ri en tråd om
halsen ved mærket og lad tråden hænge
løst. Sy benene sammen og fyld dem. Fyld
kroppen og sy den sammen. Sy armene
sammen, fyld dem og sy dem på bamsen
under halsen. Træk nu halstråden passende
til, vind garnet et par gange om halsen på
bamse, bind knuder og træk enderne ind
på vrangsiden. Bind sløjfe om halsen på
bamse. Nu er han færdig, men du kan jo

sagtens strikke tøj til ham, hvis du eller
bamsens kommende ejer ønsker sig det.

