Mönster

Teddy basserne
GARNÅTGÅNG
Teddy basserne H 27 cm:
Go handmade Vintage: 50 g
Go handmade Teddy: 100 g
MATERIAL
Virknål:
Ögon:
Fyllnadsvadd

Virkad i Go hand
mades
50 g/65 m og i Go Teddy: 100% Polyester,
hand
70% Ull/30% Bam mades Vintage:
bu, 25 g/60 m.

3,0 - 3,5 mm
10 mm

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2018

2

FÖRKORTNINGAR
OCH FÖRKLARINGAR

GARNÅTGÅNG:

m
maska
mr	mask-ring (virka 2 lm, virka det angivna
antalet m i den 2:a m från nålen)
lm
luftmaska
fm
fast maska
1 fm ökn ökning (2 fm i en m)
1 fm int intagning (2 fm virkas tillsammans)
{...}
det, som står emellan, upprepas varvet ut.
(..)	i slutet av varvet - anger antal maskor
totalt.

50 g Go handmade Vintage
100 g Go handmade Teddy

MATERIAL:

Ögon 10 mm
Fyllnadsvadd
Virknål 3,0 - 3,5 mm
Angivna garnmängden är vägledande.
Det förslås att man fyller i vadd efterhand arbetet
pågår.
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TEDDY BASSERNE

10.)
39 fm
(39)
11.)
15 fm, 9 fm ökn, 15 fm
(48)
12.)
{7 fm, 1 fm ökn}
(54)
Huvudet vänds så de 9 fm ökn från v 11 vänds
uppåt (som panna).
Sätt ögonen i V 8, med ett avstånd på 9 m.
Stropparna till ögonen sätts på inifrån, tryck evt. fast
dem med hjälp av ett mynt.
Byt till Teddy garnet.
13. - 16.) 54 fm
(54)
17.)
{7 fm, 1 fm int}
(48)
18.)
{6 fm, 1 fm int}
(42)
19.)
{5 fm, 1 fm int}
(36)
20.)
36 fm
(36)
21.)
{4 fm, 1 fm int}
(30)
22.)
{3 fm, 1 fm int}
(24)
23.)
{2 fm, 1 fm int}
(18)
24.)
{1 fm, 1 fm int}
(12)
25.)
{1 fm int}
(6)
Fyll vadd i huvudet.
Klipp av garnet, drag garnet igenom maskorna,
drag till och sy ihop huvudet.
Forma huvudet och ögonhålorna:
Med Vintage garn som huvudet är virkat med,
trådar på cirka 25 cm.
Nålen förs in under hakan och ut på först den ena
sidan av ögat.
Det sys igenom några maskor vid ögat. Nålen förs
därefter ut igen genom hakan. Strama åt tråden, så
att pressen utgör en fördjupning vid ögat.
För att hålla pressen på fördjupningen, sys det
igenom ett par maskor nere vid hakan.
Upprepa därefter processen på den andra sidan av
samma öga.
Fördjupningen på det ena ögat är nu färdigt. Om
fördjupningen önskas djupare, kan man upprepa
processen och evt. sy vid ögats övre kant.
Kom ihåg att hela tiden stramma åt, när nålen dras

KROPP
Virkas med Teddy garnet.
1.)
mr med 6 fm
2.)
{1 fm ökn}
3.)
{1 fm, 1 fm ökn}
4.)
{2 fm, 1 fm ökn}
5.)
{3 fm, 1 fm ökn}
6.)
{4 fm, 1 fm ökn}
7.)
{5 fm, 1 fm ökn}
8.)
{6 fm, 1 fm ökn}
9.)
{7 fm, 1 fm ökn}
10.)
{8 fm, 1 fm ökn}
11. - 15.) 60 fm
16.)
{8 fm, 1 fm int}
17.)
{7 fm, 1 fm int}
18.)
{6 fm, 1 fm int}
19.)
{5 fm, 1 fm int}
20.)
{4 fm, 1 fm int}
21.)
{3 fm, 1 fm int}
22.)
{2 fm, 1 fm int}
23. - 24.) 18 fm
Fyll vadd i kroppen.

(6)
(12)
(18)
(24)
(30)
(36)
(42)
(48)
(54)
(60)
(60)
(54)
(48)
(42)
(36)
(30)
(24)
(18)
(18)

HUVUD

SE

Börja med Vintage garnet.
1.)
mr med 6 fm
2.)
{1 fm ökn}
3.)
{1 fm, 1 fm ökn}
4.)
18 fm
5.)
{2 fm, 1 fm ökn}
6.)
24 fm
7.)
{3 fm, 1 fm ökn}
8.)
{4 fm, 1 fm ökn}
9.)
{11 fm, 1 fm ökn}

(6)
(12)
(18)
(18)
(24)
(24)
(30)
(36)
(39)
24

ut nere vid hakan och när det sys igenom maskorna,
så fördjupningen håller.
Processen upprepas på det andra ögat.
Se ill.
Brodera nos/mun i form av ett ”Y”.
Sy fast huvudet på kroppen.

ARM (2 X)
Börja med Vintage garnet.
1.)	Virka 9 lm, börja med att virka
i 2:a lm från nålen.
1 fm ökn i 1:a lm, 6 fm,
3 fm i nästa lm, det virkas nu
7 fm i lm på motsatt sida.
2. - 9.)
18 fm
10.)
2 fm, 1 fm int, 7 fm, 1 fm int, 5 fm
Byt till Teddy garnet.
11. - 26.) 16 fm
27.)
{1 fm int}
28.)
{1 fm int}
Fyll vadd i armarna.
Armarna sys fast överst på kroppen.

(18)
(18)
(16)
(16)
(8)
(4)

BEN (2 X)
Börja med Vintage garnet.
1.)
Virka 11 lm, börja med att virka
i 2:a lm från nålen.
1 fm ökn i 1:a lm, 8 fm,
3 fm i sista lm, det virkas nu
9 fm i lm på motsatt sida.
(22)
2. - 9.)
22 fm
(22)
10.)
1 fm, 1 fm int, 9 fm, 1 fm int, 8 fm (20)
Byt till Teddy garnet.
11. - 24.) 20 fm
(20)
25.)
{1 fm int}
(10)
26.)
{1 fm int}
(5)
Fyll vadd i benen.
Benen sys fast nederst på kroppen.
Hovarna sys ihop igenom 2 - 3 ggr med ca. 25 cm
Vintage garn. Strama till så de får rätt form och fäst
tråden.

ÖRA (2 X)
Virka med Vintage garnet.
1.)
mr med 6 fm
(6)
2.)
{1 fm, 1 fm ökn}
(9)
3.)
{2 fm, 1 fm ökn}
(12)
4.)
{3 fm, 1 fm ökn}
(15)
5.)
{4 fm, 1 fm ökn}
(18)
6.)
{5 fm, 1 fm ökn}
(21)
7. - 13.) 21 fm
(21)
Tryck ihop örat lite vid öppningen och sy fast det på
sidan av huvudet, i höjd med ögonen.
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Brat at veta
Go handmades collection är utvecklad och handgjord av
virkexperter - passionerade virkare som älskar sina hantverk. Alla ärvirkade i vad vi kallar, medium virkfasthet,
vilket passar bäst.

Virknålens storlek & fasthet
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Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

LOT20192901

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.

