Jordgubbsnallen Rachel
No. 1009-194-2750
Nivå: Nybörjare
Längd: 20 cm
Virknål: 3,5 mm
Material: Broderinål & svart garn, 2
säkerhetsögon (12 mm), vadd.
Garn: Mayflower Cotton 2
Garnåtgång:
Vit (22): 1 nystan
Racecar Red (45): 1 nystan
Ljus Grön (33): 1 nystan
Bright Yellow (28): Lite restgarn till att
pynta jordgubben med.
Köp garnet här:
http://shop.hobbii.se/jordgubbsnallen
-rachel

Förkortningar:
lm = luftmaska
fm = fastmaska
sm = smygmaska
hst = halvstolpe
st = stolpe
MR = magisk ring
öka = virka 2 maskor i 1 maska
minska = virka 2 maskor tillsammans
[…] = maskantal
(…) = antal varv
*...* = upprepa
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Hitta videos på tekniker som används till detta mönster här:
Magisk ring: https://www.youtube.com/watch?v=BV_S5wfwqOk
Minskning: https://www.youtube.com/watch?v=p1MHHdZfSvY&t=6s
Ökning: https://www.youtube.com/watch?v=8qj7ovPSxdY
Jordgubbsnallen Rachel älskar sol och ljus. När hon hoppar studsmatta försöker hon fånga
alla solens strålar och drömmer om att jobba i cirkus. Vi är ganska övertygade om att hon
kommer klara sig bra i livet: hon är nämligen så rolig att hur lätt som helst skulle kunna bli en
cirkusclown.

Huvud
Med Vit (22).
V1: 6 fm i MR [6]
V2: *öka* 6x [12]
V3: *1 fm, öka* 6x
[18]
V4: *2 fm, öka* 6x
[24]
V5: *3 fm, öka* 6x
[30]
V6: *4 fm, öka* 6x
[36]
V7: *5 fm, öka* 6x
[42]
V8: *6 fm, öka* 6x
[48]
V9: *7 fm, öka* 6x
[54]
V10-17: 1 fm i varje maska (8 varv) [54]
Fäst säkerhetsögon mellan V11 och V12, med 9 maskor mellan ögonen.
V18: *7 fm, minska* 6x [48]
V19: *6 fm, minska* 6x [42]
V20: *5 fm, minska* 6x [36]
V21: *4 fm, minska* 6x [30]
Stoppa ner vadd i huvudet och efterhand som du virkar.
V22: *3 fm, minska* 6x [24]
Fäst. Fyll huvudet med vadd och se till att det bliver runt och fint. Du kan göra ögonen lite
mer uttrycksfulla med en tråd genom att göra ett stygn på baksidan av ögonen och dra åt lite
lätt. Jag ser till att änderna hamnar på samma ställe, knyter en knut och gömmer trådänden i
huvudet.
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Nos
Med Vit (22).
V1: 6 fm i MR [6]
V2: *öka* 6x [12]
V3: *1 fm, öka* 6x [18]
V4-5: 1 fm i varje maska (2 varv) [18]
Fäst, fyll nosen med vadd och lämna en lång tråd för montering av nosen mellan ögonen på
V11 och V17.

Näsa
Med Racecar Red (45).
V1: 6 fm i MR [6]
V2: *öka* 6x [12]
V3-4: 1 fm i varje maska (2 varv) [12]
Fäst, fyll vadd i näsan och sy fast den på toppen av nosen, brodera mun med rött garn, se
bild nedan.

Hobbii Friends - Marjan van der Leer - Copyright © 2019 - Alla rättigheter förbehållna.

Sida 3

Öra
Virka 2 öron i Vit (22).
V1: 6 fm i MR [6]
V2: *öka* 6x [12]
V3: *1 fm, öka* 6x [18]
V4-5: 1 fm i varje maska (2 varv) [18]
Fäst, öronen fylls ej med vadd. Vik öronen istället och sy fast dem på huvudet mellan V5 och
V10.

Kropp
Med Racecar Red (45).
V1: 6 fm i MR [6]
V2: *öka* 6x [12]
V3: *1 fm, öka* 6x [18]
V4: *2 fm, öka* 6x [24]
V5: *3 fm, öka* 6x [30]
V6: *4 fm, öka* 6x [36]
V7: 1 fm i varje maska [36]
V8: *5 fm, öka* 6x
[42]
V9-14: 1 fm i varje maska (6 varv) [42]
Stoppa ner vadd i kroppen och efterhand som du virkar.
V15: *5 fm, minska* 6x [36]
V16: 1 fm i varje maska [36]
V17: *4 fm, minska* 6x [30]
V18: 1 fm i varje maska [30]
V19: *3 fm, minska* 6x [24]
V20: 1 fm i varje maska 6x [24]
Fäst och lämna en lång tråd for montering av huvudet på kroppen.
Fyll kroppen ordentligt med vadd. Sy fast huvudet på kroppen. Brodera gula frön.

Armar
Virka 2 st i Vit (22).
V1: 6 fm i MR [6]
V2: *öka* 6x [12]
V3: *1 fm, öka* 6x
[18]
V4-6: 1 fm i varje maska (3 varv) [18]
V7: *7 fm, minska 2x, 7 fm [16]
V8: 6 fm, minska 2x, 6 fm [14]
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V9-15: 1 fm i varje maska (7 varv) [14]
V16: 5 fm, minska 2x [12]
Stoppa ner vadd i armen.
V17: *minska* 6x [6]
Dra tråden genom främre maskbåge på 6 fm på V17, dra åt och fäst.
Sy fast armarna ordentligt på sidorna i V18.

Ben
Virka 2 st i Vit (22).
Virka 8 lm, börja i 2:e lm från nålen:
V1: 6 fm, 3 fm i sista maskan, fortsätt virka runt hörnet: 5 fm, 2 fm i sista m [16]
V2: *öka* 2x, 4 fm, *öka* 3x, 5 fm, öka, 1 fm [22]
V3: 1 fm, öka, 1 fm, öka, 4 fm, öka, 1 fm, öka, 1 fm, öka, 7 fm, öka, 1 fm [28]
V4: 1 fm i varje maskas bakre maskbåge [28]
V5-7: 1 fm i varje maska (3 varv) [28]
V8: minska, 8 fm, *minska* 6x, 6 fm [21]
V9: 7 fm, *minska* 5x, 4fm [16]
V10: *2 fm, minska* 4x [12]
V11-16: 1 fm i varje maska [12]
Stoppa ner vadd i benet och efterhand som du virkar.
V17: *2 fm, minska* 3x [9]
V18: *1 fm, minska* 3x [6]
Stoppa ordentligt med vadd. Fäst och sy igen benet genom att dra tråden genom främre
maskbågar på de sista 6 fm, dra åt lite lätt, för tråden genom benet mot insidan. Nu kan du
sy fast benet på kroppen mellan V6 och V9.
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Svans
Med Vit (22).
V1: 6 fm i MR [6]
V2: *öka* 6x [12]
V3-4: 1 fm i varje maska (2 varv) [12]
Fäst och stoppa ner lite vadd i svansen och sy fast den mitt bak mellan V5 och V7.

Krage
Med Ljus Grön (33)
Virka 31 lm, börja i 2:e lm från nålen:
V1: *1 fm, 8 lm, börja i 2:e lm från nålen, 1 sm, 1 fm, 1 hst, 1 hst, 1 st, 1 st, 1 st, hoppa 1
maska, 1 fm* upprepa *-* 10 gånger. Avsluta med en sm och fäst, lämna en lång tråd för
montering av kragen runt halsen.

Mycket nöje!
Bästa hälsningar,
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