Mönster

Coco på snuttefilt och träring
Material
Snuttefilt 22 x 22 cm
Coco på träring 12 cm
Teddy garn:
‘Little one’s Cotton’ garn:
Virknål:
Virknål snuttefilt:
Träring:
Näsa:
Ögon:
Fyllnadsvadd

Virkat i Go hand
m
50 g/65 m och Go ades Teddy: 100% Polyester,
handmades ‘Littl
e one’s Cotton’:
100% Bomull, 50
g/155 m.

100 g
50 g

2,0 - 3,0 mm
4,0 - 5,0 mm
68 mm
12 mm
7 mm

Coco
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FÖRKORTNINGAR
OCH FÖRKLARINGAR

MATERIAL:

m
maska
mr	maskring (virka 2 lm, virka det angivna
antalet m i den 2:a m från nålen)
lm
luftmaska
sm
smygmaska
fm
fast maska
st
stolpe
1 fm in intagning (2 fm virkas tillsammans)
{…}	Det, som står emellan, upprepas varvet ut
{{…}}	Det, som står emellan, upprepas varvet ut
(..)	på slutet av varvet - anger antal maskor
totalt

COCO – PÅ SNUTTEFILT
15 g mörkbrunt Go Handmade Little one’s Cotton
75 g mörkbrunt Go Handmade Teddy garn
Fyllnadsvadd
2 ögon 7 mm
Näsa 12 mm
Virknål 2,0 - 3,0 mm
Virknål 4,0 - 5,0 mm (snuttefilt)
COCO – PÅ TRÄRING
15 g mörkbrunt Go Handmade Little one’s Cotton
15 g mörkbrunt Go Handmade Teddy garn
Fyllnadsvadd
2 ögon 7 mm
Näsa 12 mm
Träring 68 mm
Virknål 2,0 - 3,0 mm
COCO – PÅ MOBIL (1)
7 g mörkbrunt Go Handmade Little one’s Cotton
7 g mörkbrunt Go Handmade Teddy garn
Fyllnadsvadd
2 ögon 7 mm
Näsa 12 mm
Virknål 2,0 - 3,0 mm
Alla angivna garnmängder är vägledande och
beror på virkfasthet.

INTAGNING
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COCO – PÅ SNUTTEFILT

NOS
Virka med bomullsgarn.
1.)	Lägg upp 5 lm, 2 fm i den 2:a lm
från nålen, 2 fm, 3 fm i den sista lm.
Fortsätt på den andra sidan
av lmkedjan med 3 fm
(10)
2.)	1 fm, 2 fm i nästa m,
2 fm, 2 fm i nästa m,
1 fm, 2 fm i nästa m,
2 fm, 2 fm i nästa m
(14)
3.)	2 fm, 2 fm i nästa m,
3 fm, 2 fm i nästa m,
2 fm, 2 fm i nästa m,
3 fm, 2 fm i nästa m
(18)
4.)	2 fm i nästa m, 8 fm,
2 fm i nästa m, 8 fm
(20)
Montera näsan mitt på nosen.
Stoppen till näsan sätts på inifrån, tryck evt. fast den
med hjälp av ett mynt.
Fyll vadd i nosen.
Använd garnenden till att sy fast nosen på huvudet.

HUVUD

SE

Virka med bomullsgarn.
1.)
mr med 6 fm
(6)
2.)
{2 fm i varje m}
(12)
3.)
{1 fm i nästa m, 2 fm i nästa m}
(18)
4.)
{2 fm, 2 fm i nästa m}
(24)
5.)
{3 fm, 2 fm i nästa m}
(30)
6.)
{4 fm, 2 fm i nästa m}
(36)
7.)
{5 fm, 2 fm i nästa m}
(42)
8. - 14.) {42 fm}
(42)
Montera ögonen mellan 12:e och 13:e varvet, med
ett avstånd på 6 m.
Stopparna till ögonen sätts på inifrån, tryck evt. fast
dem med hjälp av ett mynt.
15.)
{5 fm, 1 fm in}
(36)
16.)
{4 fm, 1 fm in}
(30)
17.)
{3 fm, 1 fm in}
(24)
Börja att fylla huvudet med vadd.
18.)
{2 fm, 1 fm in}
(18)
19.)
{1 fm, 1 fm in}
(12)
20.)
{1 fm in}
(6)
Fyll huvudet med vadd.
Stäng hålet genom att dra tråden igenom de 6
maskorna med en stoppnål.
Använd garnenden till att sy fast huvudet på
snuttefilten.
Drag en tråd från huvudets undersida (den delen,
som blir fastsydd på snuttefilten) upp till det ena
ögats undersida, för tråden omkring en maska och
drag tillbaka den igen.
Strama åt båda trådendarna, för att skapa en
”ögonhåla”.
Fixera de två trådarna genom att binda en knut.
Upprepa med det andra ögat.
Fäst trådarna.

ÖRA (2 X)
Börja med bomullsgarn.
1.)
mr med 5 fm
(5)
Slut inte ringen.
Vänd ditt arb. Från och med nu virkas det i varv
fram och tillbaka.
2.)
{1 lm, 2 fm i varje m}
(10)
Byt till Teddy garn.
3.)	{{ 1 lm, {1 fm i nästa m,
2 fm i nästa m} }}
(15)
Använd garnenden till att sy fast öronen på huvudet.
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COCO – PÅ TRÄRING

ARM (2 X)
Virka med bomullsgarn.
1.)
mr med 6 fm
2.)
{2 fm i varje m}
3. - 5.)
12 fm
6.)
{2 fm, 1 fm in}
7. - 11.) 9 fm
12.)
7 fm, 1 fm in
13.)
8 fm
14.)
6 fm, 1 fm in
15.)
7 fm
Fyll vadd i armarna.
Använd garnenden till att sy fast armarna på
snuttefilten.

HUVUD

(6)
(12)
(12)
(9)
(9)
(8)
(8)
(7)
(7)

Virka med bomullsgarn.
1.)
mr med 6 fm
(6)
2.)
{2 fm i varje m}
(12)
3.)
{1 fm i nästa m, 2 fm i nästa m}
(18)
4.)
{2 fm, 2 fm i nästa m}
(24)
5.)
{3 fm, 2 fm i nästa m}
(30)
6.)
{4 fm, 2 fm i nästa m}
(36)
7.)
{5 fm, 2 fm i nästa m}
(42)
8. - 14.) {42 fm}
(42)
Montera ögonen mellan 12:e och 13:e varvet, med
ett avstånd på 6 m.
Stopparna till ögonen sätts på inifrån, tryck evt. fast
dem med hjälp av ett mynt.
15.)
{5 fm, 1 fm in}
(36)
16.)
{4 fm, 1 fm in}
(30)
17.)
{3 fm, 1 fm in}
(24)
Börja att fylla huvudet med vadd.
18.)
{2 fm, 1 fm in}
(18)
19.)
{1 fm, 1 fm in}
(12)
20.)
{1 fm in}
(6)
Gör på samma sätt som ved ’snuttefilten’.

SNUTTEFILT
Virka med Teddy garn.
Snuttefilten virkas som en mormorsruta på följande
sätt.
Varje varv börjar med 3 lm, som ersätter 1:a st.
Det avslutas med 1 sm i 3:e lm på varvets början.
1.)
mr, {3 st, 2 lm} i ringen x 4
2.)
{3 st, 2 lm, 3 st, 2 lm} i varje hörn x 4
3.)	3 sm fram til hörnet.
{3 st, 2 lm, 3 st, 2 lm i hörngruppen.
3 st, 2 lm i lmbågen} x 4
4. - 8.)	Virkas som v 3, med det ökas
med en st-grupp + 2 lm i lmbågen
Fortsätt till den önskade storleken.
Här i mönstret är det 8 varv, som blir ca. 22 x 22
cm.
Fäst trådar.

NOS
Virka med bomullsgarn.
1.)	Lägg upp 5 lm, 2 fm i den 2:a lm
från nålen, 2 fm, 3 fm i den sista lm.
Fortsätt på den andra sidan
av lmkedjan med 3 fm
(10)
2.)	1 fm, 2 fm i nästa m,
2 fm, 2 fm i nästa m,
1 fm, 2 fm i nästa m,
2 fm, 2 fm i nästa m
(14)
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3.)	2 fm, 2 fm i nästa m,
3 fm, 2 fm i nästa m,
2 fm, 2 fm i nästa m,
3 fm, 2 fm i nästa m
(18)
4.)	2 fm i nästa m, 8 fm,
2 fm i nästa m, 8 fm
(20)
Montera näsan mitt på nosen.
Stoppen till näsan sätts på inifrån, tryck evt. fast den
med hjälp av ett mynt.
Fyll vadd i nosen.
Använd garnenden till att sy fast nosen på huvudet.

ARM (2 X)
Virka med bomullsgarn.
1.)
mr med 6 fm
2.)
{2 fm i varje m}
3. - 5.)
12 fm
6.)
{2 fm, 1 fm in}
7. - 11.) 9 fm
12.)
7 fm, 1 fm in
13.)
8 fm
14.)
6 fm, 1 fm in
15.)
7 fm
Fyll vadd i armarna.
Använd garnenden till att sy fast armarna på
snuttefilten.

ÖRA (2 X)
Börja med bomullsgarn.
1.)
mr med 5 fm
(5)
Slut inte ringen.
Vänd ditt arb. Från och med nu virkas det i varv
fram och tillbaka.
2.)
{1 lm, 2 fm i varje m}
(10)
Byt till Teddy garn.
3.)	{{ 1 lm, {1 fm i nästa m,
2 fm i nästa m} }}
(15)
Använd garnenden till att sy fast öronen på huvudet.

COCO – PÅ MOBIL
HUVUD
Gör på samma sätt som ved ’snuttefilten’.

NOS
Gör på samma sätt som ved ’snuttefilten’.

RING

SE

Virka med bomullsgarn.
1.)
21 lm, vänd arb
(21)
2.)	1 fm i 2:a lm från nålen,
virka 20 fm varvet ut, vänd arb
(20)
3. - 11.) 1 lm, virka 20 fm varvet ut.
Vänd arb efter varje varv
(20)
Använd garnenden till att sy fast ringenstycket på
träringen.
Sy fast huvudet på ringen.

ÖRA (2 X)
Gör på samma sätt som ved ’snuttefilten’.

HALSDUK
Virka med Teddy garnet.
1.)	Lägg upp 25 lm,
vänd arb och virka 24 fm
Sy fast halsduk på huvudet.
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(6)
(12)
(12)
(9)
(9)
(8)
(8)
(7)
(7)

Brat at veta
Go handmades collection är utvecklad och handgjord av
virkexperters passionerade och erfarna händer. Alla är
virkade i vad vi kallar, medium virkfasthet, vilket passar
bäst.

Virknålens storlek & fasthet
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Go handmade
quality design in a unique style

LOT20181114

Virkare virkar väldigt olika, några virkar med virknål
2,0 mm och får samma storlek och kvalité på designen
som en person som virkar med virknål 4,0 mm.
Vi har erfarit detta från det team av virkeskor som jobbar
med oss. Nyckeln till att virka en specifik storlek är mer
beroende på vilken virkstil/hur man håller virknålen/
kunskap du har än att ha en viss storlek på virknålen.
Därför rekommenderar vi ett spann.

