Giraffen Gigi
No. 1009-194-2916
Nivå: Nybörjare
Längd: 27 cm
Virknål: 2,5 mm
Material: Broderinål & svart garn, 2
säkerhetsögon (8 mm), vadd.
Köp garnet här:
http://shop.hobbii.se/giraffen-gigi

Garn: Rainbow Cotton 8/4.
Garnåtgång:
1 x Rainbow Cotton 8/4 - Ochre Yellow
(082)
1 x Rainbow Cotton 8/4 – Sunny Yellow
(055)
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Förkortningar:
MR = magisk ring
fm = fastmaska
sm = smygmaska
st = stolpe
Öka = virka 2 maskor i 1 maska
Minska = virka 2 maskor tillsammans
[…] = maskantal
(…) = antal varv
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
Giraffen Gigi älskar kramar och mys. Med sitt gulliga ansikte vinner hon allas hjärtan. Undra
om inte det finns plats till henne i ditt hjärta också?

Huvud
Med Yellow (17435)
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]
V6-11: 1 fm i varje maska (6 varv) [30]
V12: 12 fm, *öka* 6x, 12 fm [36]
V13: *5 fm, öka* 6x [42]
V14: *6 fm, öka* 6x [48]
V15-19: 1 fm i varje maska (5 varv) [48]
Fäst ögonen mellan V12 och V13 på båda sidorna av ökningarna på V12.
V20: *6 fm, minska* 6x [42]
V21: *5 fm, minska* 6x [36]
V22: *4 fm, minska* 6x [30]
Stoppa ner vadd i huvudet och efterhand som du virkar.
V23: *3 fm, minska* 6x [24]
V24: *2 fm, minska* 6x [18]
V25: *1 fm, minska* 6x [12]
V26: *minska* 6x [6]
Klipp garnet och fäst genom de första 6 maskbågarna på V26.
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Öra
Virka 2 öron med Sunny Yellow (055).
V1: 6 fm i MR [6]
V2: 1 fm i varje maska [6]
V3: *1 fm, öka* 3x [9]
V4: *2 fm, öka* 3x [12]
V5: *3 fm, öka* 3x [15]
V6: *4 fm, öka* 6x [18]
V7-10: 1 fm i varje maska (4 varv) [18]
V11: *minska* 9x [9]
V12: 1 fm i varje maska [9]
Fäst och lämna en lång tråd till att sy fast öronen med på huvudets V19 och med 13 fm
mellanrum.

Horn
Virka 2 horn med Sunny Yellow (055).
V1: 6 fm i MR [6]
V2: *öka* 6x [12]
V3: *1 fm, öka* 6x [18]
V4: *1 fm, minska* 6x [12]
Stoppa ner vadd och efterhand som du virkar.
V5: *minska* 6x [6]
V6-8: 1 fm i varje maska (3 varv) [6]

Fäst och lämna en lång tråd till att sy fast hornen med på huvudet mellan V18 och V19 och
med 3 fm mellanrum. Brodera näsborrar med ett par stygn på nosen mellan V4 och V5 och
med 2 fm mellanrum. Brodera mun med svart tråd. Se bild ovan.
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Kropp
Med Yellow (17435).
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]
V8-12: 1 fm i varje maska (5 varv) [42]
V13: *5 fm, minska* 6x [36]
V14-15: 1 fm i varje maska (2 varv) [36]
V16: *4 fm, minska* 6x [30]
V17: 1 fm i varje maska [30]
Stoppa ner vadd i kroppen och efterhand som du virkar.
V18: *3 fm, minska* 6x [24]
V19: 1 fm i varje maska [24]
V20: *2 fm, minska* 6x [18]
V21-32: 1 fm i varje maska (12 varv) [18]
Se till at nacken är ordentligt stoppad annars kommer huvudet tippa. Placera huvudet mellan
V14 och V20 på halsen, sy fast.
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Armar
Virka 2 armar med Yellow (17435).
V1: 6 fm i MR [6]
V2: *öka* 6x [12]
V3: *1 fm, öka* 6x [18]
V4-7: 1 fm i varje maska (4 varv) [18]
Stoppa ner vadd i handen men inte i armen.
V8: *1 fm, minska* 6x [12]
V9-20: 1 fm i varje maska (12 varv) [12]
Platta till armen och virka genom båda sidor med 6 fm.
Sy fast armarna på V20 på varje sida av kroppen.

Ben
Virka 2 ben med Yellow (17435).
V1: 6 fm i MR [6]
V2: *öka* 6x [12]
V3: *1 fm, öka 6x [18]
V4: *2 fm, öka* 6x [24]
V5-8: 1 fm i varje maska (4 varv) [24]
V9: 5 fm, *minska* 7x, 5 fm [17]
V10: 4 fm, *minska* 4x, 5 fm [13]
V11: 6 fm, minska, 5 fm [12]
V12-31: 1 fm i varje maska (20 varv) [12]
Stoppa ner vadd i benet och platta till det. Virka genom båda sidor med 6 fm. Sy fast benen
på varje sida av MR i botten.
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Svans
Klipp 3 trådar i samma längd och fläta ihop dem till en svans och låt änderna hänga sådär
lite slitna som en liten borste. Sy fast svansen på V8 mitt bak.

Fläckar
Virka 5 st med Sunny Yellow (055)
V1: 6 fm i MR [6]
V2: *1 fm, 1 st och 1 fm i nästa m* 3x [9]
Fäst trådarna och sy fast fläckarna på kroppen.
Og nu ska vi mysa…

Mycket nöje!
Bästa hälsningar,
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