Hæklet Marsmand -Bimle
OBS!!
Når bamsen hækles og monteres efter denne opskrift
og med de nævnte materialer opfylder den CE
certificering for legetøj til børn under 3 år.
Det er vigtigt, at der hæftes ender grundigt og at
antenner, øjne, øre og mund sys på med mindst 10
sting i dobbelttråd så alle dele de kan bære et træk på
9 kilo.

Materialer:
Grå, hvid, rødt og sort økologisk bomuldsgarn fra drops
Forskellige farver økologisk bomuldsgarn fra Drops
(”Safran” eller ”Drops Loves You” – begge eco certificeret bomuldsgarn fra Drops)
Fyld (Inner pude fra Ikea) (Ca. 80 gr.)
Hækles på pind nr. 2,5(evt. mindre hvis der hækles løst)

Øjne x 2
Sort bomuldsgarn
1 RK:
5 fm i magisk ring, slut 1. rk med kædemaske i hvidt garn
2 RK:
*2 fm i en m* – gentag *_* 4 gange (10)
3. RK:
9 fm, slut med kædemaske og luk ved at trække garnet igennem. Efterlad rigeligt garn til
påsyning (så der kan sys på med dobbelttråd)

Antenner x 2
Gråt bomuldsgarn (samme farve som hoved)
1. RK:
Slå 6 fm op i magisk ring, slut med kædemaske i første maske
2. RK:
*2 fm i en m* – gentag *_* 5 gange (12)
3. RK:
*1 fm, 2fm i en m* – gentag *_*5 gange (18 m)
4. RK:
18 fm
6. RK:
*2 m sammen* – gentag *_* 9 gange (9)
6-12 RK:
9 fm
Luk. Efterlad rigeligt garn til påsyning (så der kan sys på med dobbelttråd)

Øre x 2:
1. RK: Slå 6 fm op i magisk ring (lav starttråden så lang at der er rigeligt garn til påsyning så der kan sys
med dobbelttråd)
2. RK: *2 fm i en m* – gentag *_* 5 gange (12)
3. RK: 2 fm i hver af de første 6 m – 1 fm i hver af de næste 6 m (18)
4. RK: 2 fm i hver af de første 12 masker, *2 fm sammen* – gentag *_* 2 gange (27)
5. RK: 24 fm, 1 fm, spring en m over, 1 fm. Slut med kædemaske i næste maske og træk garnet igennem.

Arme x2
1. RK:
2. RK:
3. RK:
4. RK:
5. RK:
6.-25. RK:
26. RK:

6 fm i magisk ring, slut med kædemaske i første maske
*2 fm i en m* - gentag *_* 5 gange (12)
*2 fm i en m* - gentag *_* 11 gange (24)
24 fm
*2 m sammen* - gentag *_* 11 gange (12)
12 fm. Der skiftes farve så tilfældigt som muligt
Fyld armen og hækl den fladt sammen med 6 fm.

Hoved, krop og ben
Start med toppen af hovedet
1. RK:
6 fm i magisk ring, slut med kædemaske i første maske
2. RK:
*2 fm i en m* - gentag *_* 6 gange (12)
3. RK:
*1 fm, 2 fm i en m* - gentag *_* 6 gange (18)
4. RK:
*2 fm, 2 fm i en m* - gentag *_* 6 gange (24)
5. RK:
*3 fm, 2 fm i en m* - gentag *_* 6 gange (30)
6. RK:
*4 fm, 2 fm i en m* - gentag *_* 6 gange (36)
7. RK:
*5 fm, 2 fm i en m* - gentag *_* 6 gange (42)
8. RK:
42 fm
9. RK:
*6 fm, 2 fm i en m* - gentag *_* 6 gange (48)
10. RK:
48 fm
11. RK:
*7 fm, 2 fm i en m* - gentag *_* 6 gange (54)
12. RK:
54 fm
13. RK:
*8 fm, 2 fm i en m* - gentag *_* 6 gange (60)
14. RK:
60 fm
15. RK:
*9 fm, 2 fm i en m* - gentag *_* 6 gange (66)
16. RK:
66 fm
17. RK:
*9 fm, 2 m sammen* - gentag *_* 6 gange (60)
18. RK:
60 fm
19. RK:
*8 fm, 2 m sammen* - gentag *_* 6 gange (54)
20. RK:
54 fm
21, RK:
*7 fm, 2 m sammen* - gentag *_*6 gange (48)
22. RK:
48 fm
23. RK:
*6 fm, 2 m sammen* - gentag *_*6 gange (42)
24. RK:
42 fm
25. RK:
*5 fm, 2 m sammen* - gentag *_*6 gange (36)
Sy antenner, øre, øjne og mund på nu, så den åbne m er midt bag på hoved
26. RK:
*4 fm, 2 m sammen* - gentag *_*6 gange (30)
27. RK:
*3 fm, 2 m sammen* - gentag *_*6 gange (24)
28. RK:
*2 fm, 2 m sammen* - gentag *_*6 gange (18)
29.-30. RK *1 fm i en m* – gentag *_*17 gange (18)
Kroppen fortsættes på hoved – skift farve

Herefter skiftes farve så tilfældigt som muligt
31. RK:
1 fm i de næste 2 m, *2 fm i en m* - gentag *_* 14 gange, 1 fm i de næste 2 m (32)
32. RK:
1 fm i de næste 6 m, hækl 1. arm på i de næste 6 m med de 6 m i arm, 1 fm i de næste 12 m,
hækl 2. arm på i de næste 6 m med de 6 m i arm, 1 fm i de næste 6 m.
33.-54. RK: 32 fm
Fortsæt med benene
55. RK:
16 fm og samle ved at hækle over i den første m i denne række
56.-74. RK: 16 fm
75.RK:
*2 fm i en m* - gentag *_* 16 gange (32)
76.-77. RK: 32 fm
1 fm, 2 m sammen – gentag til der er 6 m tilbage. Træk garnet igennem alle masker, stram til og hæft ende.
Fyld krop og det ene ben
Hækl det andet ben med de 16 m der er tilbage fra rk. 51 og fortsæt til rk. 71.
Fyld benet og fortsæt som det andet ben
Denne opskrift er udviklet til Cystisk Fibrose Foreningen.
Bimle hækles af frivillige til Foreningens Bimle projekt.
Bimle bamserne bliver uddelt til børn med cystisk fibrose eller solgt, hvor overskuddet går til foreningens
projekt med at give positive oplevelser til børn og voksne med cystisk fibrose.
Cystisk fibrose er en medfødt, arvelig og alvorlig organsygdom. Cystisk fibrose patienter lever med omfattende
behandling og begrænsninger i livet. Deres lunger er modtagelige for bakterier, som ikke rammer raske.
Bakterierne fører ofte til kroniske lungeinfektioner, der langsomt ødelægger lungerne. Cystisk fibrose påvirker
også fordøjelse, lever og nyre og kan medføre diabetes og osteoporose. I Danmark er der 200 børn og 300 voksne
med cystisk fibrose. 150.000 danskere er bærere af cystisk fibrose genet.

Læs mere på cystiskfibrose.dk

