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Klar for litt montering? Har du klart å gjette hva det er allerede?
Ready for some assembly? Have you guessed what it is?

Sy på hodet slik at baksiden av hodet er i linje med baksiden av kroppen, og at fremsiden av kroppen syes fast i
hodets runde 8.
Attach the head on to the body so that the back of the head is in line with the back of the body, and sew the body
on to round 8 of the head in front.
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Fest bena mellom runde 4 og 9 på kroppen, med 2-3 masker i mellom. Slik at de er ca. på linje med øynene.
Attach the legs between rounds 4 and 9 on the body, with 2-3 sts apart. Place them so that they are in line with
the eyes.
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Fest armene mellom runde 13 og 16 på kroppen, ca. 2 masker i mellom.
Attach the arms between round 13 and 16 on the body, with ca. 2 sts apart.
Så, de runde greiene du lagde til ører, de er ikke ferdige enda! Brett dem i to, og sy dem sammen nede i bunnen,
ca. 2 m opp. Se bilder.
Now, those round things you made for ears, they’re not done yet! Fold them in two, and sew them together at the
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bottom about 2 sts up. See pictures.
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Sy på ørene på runde 14 på hodet. Fest de med knappenåler slik som på bildet, og sy dem fast.
Attach ears on round 14 of the head. Attach them with pins like this, and sew them on.

Neste del så skal vi lage de aller siste tingene på vår mysterieskapning. Det er dette som gjør bamsen til det den
er, og som også gjør den til virkelig mitt eget design. Jeg gleder meg veldig til å vise dere!
So, at the next part we’re going to make the final things for this mysterycreature. These are the parts that make
the amigurumi really come together, and what is what makes it my design. I am really looking forward to showing
you guys!
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