MUSEN MILFRED
Kom med – du skal møde min nye veninde, Musen
Milfred. Hun bliver ofte spurgt til sine lange ører og
svaret er simplere end man skulle tro:
Milfred ELSKER farver. Hver morgen har hun ret så
svært ved at beslutte sig for hvilken farve hun skal
tage på i dag. Og når Milfred tænker, så trækker
hun i sine ører. Derfor har hun lidt længere ører
end de andre mus i hendes familie.
For at Milfreds ører ikke bliver længere end de er
nu, har Milfred besluttet at bære alle regnbuens
farver hver dag, så hun ikke hiver helt så meget i
sine ører.

Milfred er en Skadestuebamse, hæklet efter en fantastisk sød tegning af Sofia. Bamser hæklet efter denne
opskrift må undtagelsesvist IKKE SÆLGES, medmindre
overskuddet går til Skadestuebamsens gode formål.
Aftale om støttesalg kan indgås ved at skrive en mail
til bymami@bymami.dk.
Støt et godt formål – og bliv lidt gladere indeni!

DET SKAL DU BRUGE
Mayflower Cotton 8 i farverne
lysegul (1404), blå (1420), lysegrøn (1446), lys
lilla (1452), græsgrøn (1476), lilla (1477), lyseblå
(1479), støvet orange (1497) og en lille rest pastel
rosa (1449) og sort (1443)
En hæklenål str. 3.0 mm
En nål til at hæfte ender med og til montering
Fyld

FØR DU GÅR I GANG
Alle Milfreds dele er hæklet i spiral, medmindre
andet er angivet. Farveskift kan hækles på mange
måder og er ikke nærmere beskevet i opskriften,
brug den du finder bedst. Alle delene sys sammen til
sidst og øjne og næse broderes på.
Originaltegning af Sofia ♥
Indsendt til Skadestuebamsen af Mikaela Skovgaard Nissen
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SÅDAN GØR DU
Hoved
Hækles i lysegrøn,
1 i en magisk ring (se hvordan du laver den på
bymami.dk) hækl 8 fm (8)
2 *2 fm i nm, 3 fm* 2x (10)
3 1 fm i hver m (10)
4 *2 fm i nm, 4 fm* 2x (12)
5 *2 fm i nm, 5 fm* 2x (14)
6 *2 fm i nm, 6 fm* 2x (16)
7 *2 fm i nm, 3 fm* 4x (20)
8 *2 fm i nm, 4 fm* 4x (24)
9 *2 fm i nm, 3 fm* 6x (30)
10 *2 fm i nm, 4 fm* 6x (36)
11 *2 fm i nm, 5 fm* 6x (42)
12 *2 fm i nm, 6 fm* 6x (48)
13 *2 fm i nm, 7 fm* 6x (54)
14 *2 fm i nm, 8 fm* 6x (60)
15–20 1 fm i hver m (60)
21 *2 fms, 8 fm* 6x (54)
22 *2 fms, 7 fm* 6x (48)
23 *2 fms, 6 fm* 6x (42)
24 *2 fms, 5 fm* 6x (36)
25 *2 fms, 4 fm* 6x (30)
26 *2 fms, 3 fm* 6x (24)
27 *2 fms, 2 fm* 6x (18)
Fyld hovedet godt og fast inden du hækler de sidste
to omgange,
28 *2 fms, 1 fm* 6x (12)
29 *2 fms* 6x (6)

8 *2 fm i nm, 6 fm* 6x (48)
9 Med FA, *2 fm i nm, 7 fm* 6x (54)
10 1 fm i hver m (54)
11–12 Med FB, 1 fm i hver m (54)
13–14 Med FA, 1 fm i hver m (54)
15–16 Med FB, 1 fm i hver m (54)
17–18 Med FA, 1 fm i hver m (54)
19–20 Med FB, 1 fm i hver m (54)
21 Med FA, 1 fm i hver m (54)
22 *2 fms, 7 fm* 6x (48)
23–24 Med FB, 1 fm i hver m (48)
25 Med FA, 1fm i hver m (48)
26 *2 fms, 6 fm* 6x (42)
27–28 Med FB, 1 fm i hver m (42)
29 Med FA, 1fm i hver m (42)
30 *2 fms, 5 fm* 6x (36)
31–32 Med FB, 1 fm i hver m (36)
33 Med FA, 1 fm i hver m (36)
34 *2 fms, 4 fm* 6x (30)
35–36 Med FB, 1 fm i hver m (30)
37 Med FA, 1 fm i hver m (30)
38 *2 fms, 3 fm* 6x (24)
39–40 Med FB, 1 fm i hver m (24)
41 Med FA, 1 fm i hver m (24)
42 *2 fms, 2 fm* 6x (18)
Fyld kroppen godt og fast inden du hækler den sidste omgang,
43 *2 fms, 1 fm* 6x (12)
Bryd garnet, men efterlad en ende lang nok til at sy
hovedet på kroppen med.

Luk hullet ved at føre nålen under de forreste maskebuer og trække til, det giver en pæn lukning. Hæft
enden grundigt. Næse og øjne broderes på, se
afsnittet om montering sidst i opskriften.
Krop
Hækles i lys blå (FA) og blå (FB).
1 Med FA, hækl 6 fm i en mr (6)
2 *2 fm i hver m* 6x (12)
3 *2 fm i nm, 1 fm* 6x (18)
4 *2 fm i nm, 2 fm* 6x (24)
5 *2 fm i nm, 3 fm* 6x (30)
6 *2 fm i nm, 4 fm* 6x (36)
7 Med FB, *2 fm i nm, 5 fm* 6x (42)
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Øre (lav 2)
Ørerne hækles i to forskellige farvekombinationer,
et i lys lilla og lilla, et i lys gul og støvet orange,
begynd hvert øre med den lyse farve.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Med FA, hækl 7 fm i en mr (7)
2 fm i hver m (14)
*2 fm i nm, 1 fm* 7x (21)
Med FB, *2 fm i nm, 2 fm* 7x (28)
1 fm i hver m (28)
Med FA, 1 fm i hver m (28)
1 fm i hver m (28)
Med FB, 1 fm i hver m (28)
1 fm i hver m (28)
Med FA, 1 fm i hver m (28)
1 fm i hver m (28)
Med FB, 1 fm i hver m (28)
1 fm i hver m (28)
Med FA, 1 fm i hver m (28)
*2 fms, 12 fm* 2x (26)
Med FB, 1 fm i hver m (26)
*2 fms, 11 fm* 2x (24)
Med FA, 1 fm i hver m (24)
*2 fms, 10 fm* 2x (22)
Med FB, 1 fm i hver m (22)
*2 fms, 9 fm* 2x (20)
Med FA, 1 fm i hver m (20)
*2 fms, 8 fm* 2x (18)
Med FB, 1 fm i hver m (18)
*2 fms, 7 fm* 2x (16)
Med FA, 1 fm i hver m (16)
*2 fms, 6 fm* 2x (14)
Med FB, 1 fm i hver m (14)
*2 fms, 5 fm* 2x (12)
Med FA, 1 fm i hver m (12)
1 fm i hver m (12)

8–19 8 fm (8)
Hækl begge sider sammen med 3 fm, km i sidste m.
Ben (lav 2)
Benene hækles i to forskellige farver, lys lilla og støvet orange.
1 6 fm i en mr (6)
2 2 fm i hver m (12)
3 *1 fm, 2 fm i nm* 3x NB! Dette er det nye startpunkt for omgangen, som nu tæller 15 masker (15)
4–5 1 fm i hver m (15)
6 2 fm, 3 fms, 10 fm (13)
7 4 fms, 9 fm (10)
8 1 fm i hver m (10)
Fyld fødderne godt inden du hækler videre!
9–21 1 fm i hver m (10)

MONTERING
Begynd med at brodere næsen på med pastel
rosa, henover snuden. Sy først vandret henover 6
masker på 3. omgang, derefter i overkanten af de
samme 6 masker, udover tråden og ned i midten af
den magiske ring.

Klem øret sammen. Bryd garnet, men efterlad en
ende lang nok til at sy øret på hovedet.
Arm (lav 2)
Armene hækles i græsgrøn. De skal ikke fyldes.
1 I en magisk ring, hækl 6 fm (6)
2 *2 fm i nm, 2 fm* 2x (8)
3–5 1 fm i hver m (8)
6 [1 fm, 2 stgm, 1 fm] i nm, 7 fm (11)
7 4 stgm sm, 7 fm (8)

Sy derefter hovedet fast på kroppen. Hovedet skal
vippe næsen let nedad. Giv næsen et tryk opad, så
Milfred får opstoppernæse.
Armene sys på hver side af kroppen, sy i rækken
lige under hovedet. Sørg for at tommelfingrene
vender fremefter.
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Benene sys på i bunden af kroppen, på hver side
af den magiske ring. Klem dem evt. sammen og
luk dem med et par sting inden du syr dem på, så
Milfred kan sidde ned.
Ørerne placeres øverst på hovedet, let bagtil. Der
kan leges med udtrykket ved at flytte lidt rundt på
ørerne, prøv dig frem og brug et par knappenåle
til at holde ørerne på plads, indtil du har fundet det
helt rigtige sted. Sy ørerne godt fast på hver side af
hovedet.
Til allersidst broderes øjnene på. Som ved ørerne
kan du lege med udtrykket til Milfred er lige præcis
som du synes hun skal være! Om det så er med
ukkede soveøjne, åbne øjne, med eller uden vipper.
Hvis Milfred skal have åbne øjne, sy da en lille prik
hvid i hvert øje. Vigtigt: Det hvide skal placeres ens,
altså i samme side, i begge øjne!!

OM SKADESTUEBAMSEN
Når man er lille og slår sig så slemt at
man må en tur på skadestuen, kan det
virke voldsomt. Der er mange indtryk at
tage ind og det gør ondt – så gør det
godt at få en hjemmelavet bamse fuld af
kærlighed og trøst!

FORKORTELSER
mr
x
m
nm
fm
fms
km
stgm

magisk ring
gange
maske
næste maske
fastmaske
fastmasker sammen
kædemaske
stangmaske

F
sm

farve (A, B, C, osv.)
sammen

Skadestuebamsen samler hæklede og strikkede tøjdyr i alverdens former og farver ind
til de mindste besøgende på skadestuen.
Initiativet gør en kæmpe forskel for disse
børn. Bamserne bliver samlet ind af Bamsemødre i hele Danmark, som sørger for at
tøjdyrene bliver vasket inden de afleveres
på landets skadestuer.
Du kan læse mere på Skadestuebamsens
Facebookgruppe hvor du også finder alle
relevante informationer, såfremt du har lyst
til at donere en hjemmestrikket, hæklet eller
syet Skadestuebamse!
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