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Bamsehalsduk 
 

Material: 1 nystan Drops Big Delight 04, 2 nystan Drops Baby 

Merino 17, 2 nystan Drops Baby Merino 33 samt lite av svart, 

rött och vitt. Använd gärna restgarner till detta om du har. 

Då du virkar de flesta detaljerna med dubbelt garn 

rekommenderar jag därför att ta två nystan men det räcker 

med ett av varje om du vill halvera dina nystan.  

Virknålar: 5 mm och 3,5 mm 

Storlek: 1 nystan Big Delight gav mig en halsduk på ca 100 cm, 

färdigmonterad ca 130 cm 

Förkortningar: tsm – tillsammans dvs minskning.  

 

Bamses Huvud 

Virkas runt så använd gärna markörer för att hålla koll på vart 

du började varvet. Virkas med dubbelt garn Baby Merino beige/brun färg, virknål 5 mm 

Varv 1: magisk ring med 6 fm 

Varv 2: 2 fm i varje 6 gånger (12) 

Varv 3: *1 fm, 2 fm i nästa* 6 gånger (18) 

Varv 4: *2 fm, 2 fm i nästa* 6 gånger (24) 

Varv 5: *3 fm, 2 fm i nästa* 6 gånger (30) 

Varv 6: *4 fm, 2 fm i nästa* 6 gånger (36) 

Varv 7: *5 fm, 2 fm i nästa* 6 gånger (42) 

Varv 8: *6 fm, 2 fm i nästa* 6 gånger (48) 

Varv 9: *7 fm, 2 fm i nästa* 6 gånger (54) 

Varv 10: *8 fm, 2 fm i nästa* 6 gånger (60) 

Varv 11: *9 fm, 2 fm i nästa* 6 gånger (66) 

Varv 12: *10 fm, 2 fm i nästa* 6 gånger (72) 

Varv 13: * 11 fm, 2 fm i nästa* 6 gånger (78). Klipp av garnet men 

spara en lång bit för att kunna sy fast huvudet på mössan. 

Bamses Öron 

Virkas runt så använd gärna markörer för att hålla koll på vart du 

började varvet. Virkas med dubbelt garn Baby Merino beige/brun 

färg, virknål 5 mm 

Varv 1: magisk ring med 6 fm 

Varv 2: 2 fm i varje 6 gånger (12) 

Varv 3: *1 fm, 2 fm i nästa* 6 gånger (18) 

Varv 4: *2 fm, 2 fm i nästa* 6 gånger (24) 

Varv 5: *3 fm, 2 fm i nästa* 6 gånger (30) 

Varv 6: *4 fm, 2 fm i nästa* 6 gånger (36) 
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Varv 7: *5 fm, 2 fm i nästa* 6 gånger (42). Klipp av garnet men spara en lång bit för att kunna sy fast 

öronen på huvudet 

Bamses Mun 

Börja med enkelt garn röd färg, virknål 3,5 mm. Börja med att 

virka fram och tillbaka för att sedan virka runt det röda med 

svart färg.  

Rad 1: 7 lm, börja i andra lm från nålen 6 fm, 1 lm 

Rad 2: 6 fm 

Rad 3:  1 sm, 1 st, 2 sm tsm, 1 st, 1 sm. Byt till svart garn 

Virka nu runt om tungan enligt: 

Rad 4: 1 lm, 2 fm på kortsidan om tungan, 2 fm i hörnet, 4 fm 

långs undersidan, 2 fm i hörnet, 1 längs den andra kortsidan, 2 

fm i hörnet, 1 sm, 1 fm, 1 sm, 2 fm där du började med svart 

och gjorde en lm. 

Rad 5: 7 fm, 2 fm i sista, 1 lm (9) 

Rad 6: 2 fm, första, 7 fm, 2 fm i sista (11). Klipp av med spara en bit av tråden för att fast munen och 

sy detaljerna runt munnen. 

 

Bamses ögon och nos 

Virkas med enkelt garn svart färg, virknål 3,5m mm. 

Virkas runt 

Varv 1: Magisk ring med 6 fm 

Varv 2: *2 fm, 2 fm i nästa* 2 gånger (8) 

Varv 3: 1 fm, *2 fm i nästa* 2 gånger, 2 fm, *2 fm i 

nästa* 2 gånger, 1 fm (12) 

Varv 4: 2 fm, *2 fm i nästa* 2 gånger, 4 fm, *2 fm i 

nästa* 2 gånger, 2 fm (12). Klipp av och spara en bit 

av tråden för att sy fast delarna med 

Sy vita detaljer enligt bilden. 
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Bamses Mössa 

Mössan virkas fram och tillbaka i dubbelt garn Baby Merino, blå färg, virknål 5 mm 

Rad 1: 21 lm, börja i andra lm från nålen, 1 fm i varja lm (20) 

Rad 2: 2 fm tsm, 1 fm i varje, 1lm (19) 

Rad 3: 19 fm, 2 lm (21) på tillbakavägen virkar du fasta maskor i dessa två lm 

Rad 4-5: 21 fm, 1 lm (21) 

Rad 6: 21 fm (21) 

Rad 7: 2 fm tsm, 17 fm, 2 fm tsm (19) 

Rad 8: 2 fm tsm, 15 fm, 2 fm tsm, 2 lm (17) på 

tillbakavägen virkar du fasta maskor i dessa två lm 

Rad 9: 17 fm, 2 fm tsm (18) 

Rad 10: 2 fm tsm, 15 fm, 2 fm i sista (18) 

Rad 11: 2 fm i första, 15 fm, 2 fm tsm (18) 

Rad 12: 2 fm tsm, 15 fm, 2 fm i sista (18) 

Rad 13: 2 fm i första, 13 fm (15) 

Rad 14: 13 fm, 2 fm i sista (15) 

Nu virkar du ”toffsarna” på mössan: 5 lm, vänd och virka i 

andra lm från nålen 4 sm. Detta gör du totalt 3 gånger. 

Sätt nålen mellan toffs 3 och 2 och plocka upp tråden, gör 

samma sak mellan toffs 2 och 1, dra sedan igenom tråden 

genom samtliga tre öglor på nålen.  

Fortsätt i första maskan från föregående varv 

Rad 15: 13 fm, 2 fm tsm (14) 

Rad 16: 11 fm, 2 fm tsm (12) 

Rad 17: 2 fm tsm, 8 fm, 2 fm tsm (10) 

Rad 18: 2 fm tsm, 6 fm, 2 fm tsm (8) 

Rad 19: 2 fm tsm, 4 fm, 2 fm tsm (6). Klipp av och fäst 

tråden 

 

Montera mössan huvudet med höger öra under mössan och 

vänster öra över den. Sy fast så allt sitter hårt och inte 

fladdar för mycket.  

Bamses Byxor 

Mössan virkas fram och tillbaka i dubbelt garn Baby Merino, 

blå och beige/brun färg, virknål 5 mm 

Rad 1: 21 lm, börja i andra lm från nålen oh gör 20 fm (20) 

Rad 2-8: 20 fm, 1 lm (20) 

Rad 9-16: 8 fm, 1 lm (8) 

Rad 17: 2 fm i första, 6 fm, 2 fm i sista, 1 lm (10) 

Rad 18: 10 fm, 1 lm (10) 

Rad 19: Byt till beige/brunt garn och virka 2 fm i första, 8 fm, 

2 fm i sista, 1 lm (12) 

Rad 20-24: 12 fm, 1 lm (12) 

Rad 25 (tår): 1 fm, 1 st, 1 dst, 1 st, 1 sm, 1 st, 1 dst, 1 st, 1 sm, 

1 st, 1 dst, 1 st, 1 sm i samma (13). 
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Börja med andra byxbenet i 5e maskan från första byxbenet och upprepa rad 9-25. 

Halsduken 

Virkas med Big Delight, 1 nystan räcker till mindre barn. Börja med att virka 25 lm, börja i andra lm 

från nålen och gör 24 fm raden ut, 1 lm. Nu börjar du göra korsade stolpar, dvs: 

3 lm (första stolpen), *hoppa över 1 och gör en stolpe i nästa, gör nu i en stolpe i den du hoppade 

över*. Gör *-* varvet ut så du har 11 korsade stolpar, avsluta med en stolpe i sista maskan.  

Virka varannat varv korsade stolpar och varannat varv fasta maskor för en fin struktur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trevlig virkning!  

 

 


