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kvalitetsdesign i en unik stil

Mange farver

Strikket i Go handmades Vintage  - en luksuriøs blanding af uld og bambus: 70% Uld/30% Bambus, 25 g/60 m.

GARNFORBRUG
Camille H 25 cm
Blå:  50 g 
Offwhite: 50 g
Lyserød: 50 g
Til knapper  
få meter hvid sytråd. 
Til øjenbryn, næsen og 
munden få meter sort sytråd.

MATERIALER
Fyldvat, 4 Knapper
Øjne: 9 mm
Strømpepinde: 3,0 mm
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Vintage
- et lækkert og  
glansfuldt uldgarn  med bambus

Bambussen er med til at give garnet en blød og let fornemmelse, og ulden bidrager med sin gode slidstyrke. 

Uld er et holdbart materiale, som kræver meget lidt vask og som holder i lang tid.
Det er også en af grundene til nogle anser uld for at være blandt de mest bæredygtige materialer. 

 
70% Uld, 30% Bambus,  25 g/60 m.

kvalitetsdesign i en unik stil

Mange farver
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GARNFORBRUG
Camille H 25 cm
Blå:  50 g
Offwhite:  50 g
Lyserødt:  50 g
Til knapper få meter hvid sytråd.
Til øjenbryn, næsen og munden få meter sort 
sytråd.

MATERIALER
Fyldvat
4 Knapper
Øjne: 9 mm
Strømpepinde: 3,0 mm

Angivne garnmængder er vejledende. 

FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
m Maske
p Pind
r Ret
vr Vrang
1 udt 1 lænkeudtagning (løft lænken mellem   
 maskerne op bagfra med venstre pind.   
 Strik den af som retmaske).
2r sm 2 retmasker strikkes sammen.
3r sm  3 retmasker strikkes sammen.
2vr sm 2 vrangmasker strikkes sammen.
LLS  Løft, løft, strik = indtagning. Tag 2 m løs 

af som ret, én ad gangen. Før venstre 
pind fra højre ind gennem de to m og 
strik sammen.  

* ... *   Det, der står imellem, gentages som 
angivet. Hvis intet er angivet, gentages 
pinden ud.

(..)   For enden af linjen - angiver antal m på 
pinden.

OBS! Bamsen bliver strikket i glatstrikning. 

Opslaget og de første 2 pinde strikkes i Blåt. Derfra 
strikkes hele tiden 2 pinde Offwhite og 2 pinde Blåt 
på skift. Farveskift sker altid efter en vrang pind.

Vær opmærksom på at strikke kantmaskerne fast 
nok, især ved farveskiftet, for at danne en pæn 
sammensyningskant.

Det anbefales at fyldvat kommes i løbende som 
arbejdet udføres.

Montering af sikkerhedsøjne:
Øjnene sættes i og bagstopperne til øjnene 
sættes på indefra.
Bagstopperne kan og skal være lidt svære at 
montere, dette for at sikre at de sidder fast.
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CAMILLE

KROP (BLÅ & OFFWHITE)
Strikkes oppefra og ned. 
Slå 10 m op med Blåt.
1.)  vr (10)
2.) *1r, 1 udt* x 9, 1r (19)  
3.) vr (19)
4.) 4r, *1udt, 1r* x 2, 7r, 
 *1r, 1 udt* x 2, 4r (23)
5. - 7.) glatstrik (23)
8.) 3r, *1r, 1udt* x 5, 8r, 
 *1udt, 1r* x 5, 2r (33)
9. - 15.) glatstrik (33)
16.) 3r, *2r, 1udt* x 3, 15r, 
 *1udt, 2r* x 3, 3r   (39)
17. - 23.)  glatstrik (39)
24.) 8r, 2r sm, LLS, 15r, 2r sm, LLS, 8r (35)
25.) vr (35)
26.) 7r, 2r sm, LLS, 13r, 2r sm, LLS, 7r (31)
27.) vr (31)
28.) 6r, 2r sm, LLS, 11r, 2r sm LLS, 6r (27)
29.) vr (27)
30.) 5r, 2r sm, LLS, 9r, 2r sm, LLS, 5r (23)
31.) vr (23)
32.) 4r, 2r sm, LLS, 7r, 2r sm, LLS, 4r (19)
33.) vr, (19)
34.) 1r, LLS x 4, 1r, 2r sm x 4, 1r (11)     
Klip garnet over 50 cm fra arbejdet og træk med en 
stoppenål enden igennem maskerne, stram til. 

BRODERET HJERTE (LYSERØDT)
Brodér hjertet på kroppen ifølge diagrammet. 
Bunden af hjertet placeres på den 5. Offwhite stribe 
talt oppefra og 18 masker fra højre kant.

Diagram: 

X X
X X

X X X X X
X X X X X
X X X X X

X X X
X X X

X
X

Sy kroppen sammen på bagsiden, lad et hul stå 
åbent. Fyld kroppen med fyldvat og sy hullet 
sammen.

HOVED (BLÅ & OFFWHITE)
Start bagfra. 
Slå 9 masker op med Blåt.
1.) vr (9)
2.) 1r, *1r, 1udt* x 7, 1r (16)
3.) vr (16)
4.) 1r, 1udt, *2r, 1udt* x 7, 1r (24)
5.) vr (24)
6.) 1r, 1udt, *3r, 1udt* x 7, 2r (32)
7.) vr (32)
8.) 1r, 1udt, *4r, 1udt* x 7, 3r  (40)
9.) vr (40)
10.) 1r, 1udt, *5r, 1udt* x 7, 4r (48)
11.) vr (48)
12.) 1r, 1udt, *6r, 1udt* x 7, 5r (56)
13. - 21.)  glatstrik (56)
22.) 4r, *2r sm, 1r* x 5, 3r sm, 
 12r, 3r sm, *1r, 2r sm* x 5, 4r (42)
23.) vr (42)
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24.) 13r, 3r sm, 10r, 3r sm, 13r (38)
25.) vr (38)
26.) 12r, 3r sm, 8r, 3r sm, 12r (34)
27.) vr (34)
28.) 11r, 3r sm, 6r, 3r sm, 11r (30)
29.) vr (30)
30.) 10r, 3r sm, 4r, 3r sm, 10r (26)
31. - 33.)  glatstrik (26)
34.) 1r, 2r sm, 6r, 2r sm, 4r, 2r sm, 
 6r, 2r sm, 1r (22)
35.) vr (22)
36.) *1r, 2r sm* x 7, 1r (15)
37.) vr (15)
38.) 2r sm x 7, 1r (8)
Klip garnet over 50 cm fra arbejdet og træk med 
en stoppenål enden igennem maskerne, stram til. 
Placer øjnene 3 cm fra spidsen af snuden,  
og med ca. 3 cm imellem dem. 
Hæft enderne og sy hovedet sammen. Lad et hul 
stå åbent, fyld hovedet med fyldvat og sy hullet 
sammen. 
Brodér en snude og øjenbryn på med sort tråd. 
Form hovedet ved at trække en tråd fra hovedets 
underside (den del der skal syes til kroppen) til det 
ene øjes underside, før tråden omkring en maske og 
tilbage igen. Stram tråden for at forme en øjenhule 
og fiksér trådenderne ved at binde en knude.  
Gentag med det andet øje.
Sy hovedet fast til kroppen.

ØRER (BLÅ & OFFWHITE, 2 X)
Slå 23 masker op med Blåt.
1.)  vr (23)
2.) r (23)
3.) vr (23)
4.) 5r, 2r sm, LLS, 5r, 2r sm, LLS, 5r (19)
5.) vr  (19)

6.) 4r, 2r sm, LLS, 3r, 2r sm, LLS, 4r (15)
7.) vr  (15)
8.) 3r, 2r sm, LLS, 1r, 2r sm, LLS, 3r (11)
9.) vr (11)
10.) r  (11)
Klip garnet over 30 cm fra arbejdet og træk med en 
stoppenål enden igennem maskerne, stram til. Brug 
sammentrækningstråden til at sy øret sammen med 
på bagsiden. 
Form øret ved at folde dets nederste kant og sy øret 
til hovedet. Gentag med det andet øre.

ARME (BLÅ & OFFWHITE, 2 X)
Slå 6 masker op med Blåt.
1.) vr (6)
2.) *1r, 1udt* x 5, 1r (11)
3.) vr (11)
4.) 1r, 1 udt, 9r, 1 udt, 1r (13)
5. - 25.) glatstrik (13)
26.) 3r, LLS, 3r, 2r sm, 3r (11)
27.) vr (11)
28.) 3r, LLS, 1r, 2r sm, 3r (9)
29.) vr (9)
30.) 3r, løft 1 m løst af, 2r sm,  
 træk den løftede m over, 3r (7)
Klip garnet over 50 cm fra arbejdet og træk med 
en stoppenål enden igennem maskerne, stram til. 
Hæft enderne, brug sammentrækningstråden til at 
sy armen sammen med. Lad et hul stå åbent, fyld 
armen med fyldvat og sy hullet sammen.
Armene monteres ifølge tegningen. Opslagskanten 
vender opad. Brug en lang stoppenål. På ydersiden 
af armen trækkes tråden igennem knappen.

DK
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BEN (BLÅ & OFFWHITE, 2 X)
Slå 9 masker op med Blåt.
1.) vr (9)
2.) *1r, 1 udt* x 8, 1r (17)
3.) vr (17)
4.) *2r, 1udt* x 8, 1r (25)
5.) vr (25)
6.) *3r, 1udt* x 8, 1r (33)
7.) vr (33)
8.) *4r, 1udt* x 8, 1r (41)
9. - 13.) glatstrik (41)
14.) 15r, LLS, 7r, 2r sm, 15r (39)
15.)  vr (39)
16.) 15r, LLS, 5r, 2r sm, 15r (37)
17.) vr (37)
18.) 10r, luk 17m af, 10r (20)
19.) 1vr, 2vr sm, 6vr, 2vr sm 
 (masken samler de 2 dele) 
 6vr, 2vr sm, 1vr (17)
20. - 31.) glatstrik (17)
32.) 3r, 2r sm, LLS, 3r, 2r sm, LLS, 3r (13)
33.) vr (13)
34.) 2r, 2r sm, LLS, 1r, 2r sm, LLS, 2r (9)
Klip garnet over 50 cm fra arbejdet og træk med en 
stoppenål enden igennem maskerne. 
Hæft enderne. Sy først fodens overside sammen 
langs aflukningskanten. Sy bagefter benet sammen 
på bagsiden, lad et hul stå åbent, fyld benet med 
fyldvat og sy hullet sammen. 
Benene monteres ifølge tegningen. Brug en lang 
stoppenål. På ydersiden af benet trækkes tråden 
igennem knappen.

HJERTE (LYSERØD)
Slå 3 masker op.
1.)  vr (3)
2.) 1r, 1 udt, 1r, 1udt, 1r (5)
3.) vr (5)
4.) 1r, 1udt, 3r, 1 udt, 1r (7)
5.) vr (7)
Klip garnet over, men lad det strikkede forblive på 
pinden. Slå 3 masker op på den tomme pind og 
strik endnu en del magen til, klip denne gang ikke 
garnet over. Skub de 2 dele sammen på pinden.
6.) 7r, strik videre med 7r 
 på den anden del (14)
7.) vr (14)
8.) 1r, LLS, 8r, 2r sm, 1r (12)
9.) vr (12)
10.) 1r, LLS, 6r, 2r sm, 1r (10)
11.) vr (10)
12.) 1r, LLS, 4r, 2r sm, 1r (8)
13.) vr (8)
14.) 1r, LLS, 2r, 2r sm, 1r (6)
15.) vr (6)
16.) 1r, LLS, 2r sm, 1r (4)
17.) vr (4)
18.) LLS, 2r sm (2)
19.) 2vr sm (1)
Klip tråden over og træk med en stoppenål enden 
igennem masken.
Lav et hjerte magen til.
Sy de to hjerter sammen med små kastesting,  
lad et hul stå åbent. Fyld hjertet med fyldvat,  
sy hullet sammen og hæft enderne.  
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kvalitetsdesign i en unik stil

Godt at videGodt at vide
Pindestørrelse og fasthedPindestørrelse og fasthed
Strikkere, strikker meget forskelligt: nogle strikker med 
pinde 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, 
der strikker med pinde 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra 
vores eget team, som har været med til at strikke. 
Nøglen til at strikke en bestemt størrelse, handler mere om 
strikkestilen end om størrelsen på pindene. 


