Griskultingen Dotti
No. 1020-202-9567

Nivå: Erfaren
Virknål: 3.5 mm
Material: En bit Rainbow Lace (eller annat
svart restgarn) till ögonbryn, lite gult och
blått till blommor, lite vitt till kanten av
ögonen, fyllnadsvadd, säkerhetsögon 6
mm, 1 träknapp 15 mm
Garn: Rainbow Cotton 8/8
Almond (#089) - 2 nystan
Rose (#044) - 1 nystan
Köp garnet här:
http://shop.hobbii.se/griskultingendotti

Förkortningar:
Fm = Fastmaska
Sm = Smygmaska
Mr = Magisk ring
(
) = Upprepa det som står inom
parentes
Öka. = Öka en maska
Minsk. = Minska en maska
V. = Varv
(xx) parentes efter varv = Antal maskor
efter avslutat varv
Lm = Luftmaska
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Tips:
Huvud och kropp fylls ordentligt så det blir fast.
Virka fast så att du inte får hål mellan maskorna.

Mönster
Huvud och kropp:
Med Almond

Varv 1: 6 fm i mr
Varv 2: Öka. 6 gånger (12)
Varv 3: 1 fm, Öka. Upprepa 6 gånger (18)
Varv 4: 2 fm, Öka. Upprepa 6 gånger (24)
Varv 5: 3 fm, Öka. Upprepa 6 gånger (30)
Varv 6: 4 fm, Öka. Upprepa 6 gånger (36)
Varv 7: 5 fm, Öka. Upprepa 6 gånger (42)
Varv 8: 6 fm, Öka. Upprepa 6 gånger (48)
Varv 9: 7 fm, Öka. Upprepa 6 gånger (54)
Varv 10-18: 1 fm i varje fm (54)
Montera ögonen mellan varv 13 och 14, med 7 fm mellan, och brodera en vit kant kring det
yttersta av ögat.

Kom ihåg att stoppa fyllnadsvadd i huvudet under arbetets gång.
Varv 19: (7 fm, Minsk.) upprepa 6 gånger (48)
Varv 20: (6 fm, Minsk.) upprepa 6 gånger (42)
Varv 21: (5 fm, Minsk.) upprepa 6 gånger (36)
Varv 22: (4 fm, Minsk.) upprepa 6 gånger (30)
Varv 23: (3 fm, Minsk.) upprepa 6 gånger (24)
Varv 24: (2 fm, Minsk.) upprepa 6 gånger (18)
Varv 25-27: 1 fm i varje fm (18) 3 varv
Varv 28: (2 fm, Öka.) upprepa 6 gånger (24)
Varv 29: (3 fm, Öka.) upprepa 6 gånger (30)
Varv 30: (4 fm,Öka.) upprepa 6 gånger (36)

Kom ihåg att stoppa fyllnadsvadd i kroppen under arbetets gång.
Varv 31-43: 1 fm i varje fm (36) 13 varv
Varv 44: (4 fm, Minsk.) upprepa 6 gånger (30)
Varv 45: (3 fm, Minsk.) upprepa 6 gånger (24)
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Varv 46: (2 fm, Minsk.) upprepa 6 gånger (18)
Varv 47: (1 fm, Minsk.) upprepa 6 gånger (12)
Varv 48: (2 fm, Minsk.) upprepa 3 gånger (9)

Avsluta med så mycket garn som behövs för att stänga till de sista 9 maskorna. Dra tråden
genom de sista 9 yttre öglorna med en nål och strama till så att det stänger snyggt, fäst
garnet.

Ben:
Med Almond, gör 4 st.

Varv 1: 6 fm i mr.
Varv 2: Öka. 6 gånger (12)
Varv 3: (3 fm, Öka.) upprepa 3 gånger (15)
Fyll benen med fyllnadsvadd, tätare i foten och lite lösare upptill.
Varv 4-6: 1 fm i varje fm (15) 3 varv
Varv 7: Minsk. 4 gånger, 7 fm (11)
Varv 8-11: 1 fm varje fm, 1 sm (11) 4 varv
Fäst och lämna så mycket tråd så att du kan sy fast benen
Tryne:
Med Almond
Det virkas runt på första varvet, d.v.s. på båda sidor om luftmaskorna.
Varv 1: 4 lm
Varv 2: (Öka., 2 fm) upprepa 2 gånger (8)
Varv 3: 1 fm, Ökn, 3 fm, Ökn, 3 fm, 1 sm (10)
Fäst och lämna så mycket tråd så att du kan sy fast trynet.
Öron:
Med Almond, gör 2 st.
Varv 1: 3 fm i mr
Varv 2: Öka. 3 gånger (6)
Varv 3: 1 fm i varje fm (6)
Varv 4: Öka. 6 gånger (12)
Varv 5: (1 fm, Ökn.) Upprepa 6 gånger (18)
Varv 6-11: 1 fm i varje fm (18) 6 varv
Varv 12: (1 fm, Minsk.) Upprepa 6 gånger (12)
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Fäst och lämna så mycket tråd så att du kan sy fast öronen.
Byxor:
Med Rose
Varv 1: 48 lm
Varv 2: Samla lm till en ring genom att göra en fm i den första lm, virka nu 48 fm
Varv 3-12: 1 fm i varje fm (48) 10 varv
Varv 13: Klipp INTE garnet, nu virkas det 30 lm till hängslet på byxorna.
Fäst och lämna så mycket tråd så att du kan sy fast hängsle och knapp.
Knorr:
Med Almond
Varv 1: 21 lm, vänd
Varv 2: Öka. 20 gånger (40)
Fäst och lämna så mycket tråd så att du kan sy fast knorren.

Blommor:
Stor blomma med Rose
Varv 1: 65 lm, vänd, 1 fm i varje lm (64)
Fäst och lämna så mycket tråd så att du kan sy fast blomman.
Mellan blomma med gul
Varv 1: 45 lm, vänd, 1 fm i varje lm (44)
Fäst och lämna så mycket tråd så att du kan sy fast blomman.
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Liten blomma blå
Varv 1: 25 lm, vänd, 1 fm i varje lm (24)
Fäst och lämna så mycket tråd så att du kan sy fast blomman.

Montering:
Brodera på ögonbrynen.
Öronen sys fast snett över varv 7-9. Se bilden.
Armarna sys fast på varv 27-30.
Benen sys fast på varv 39-42.
Sätt på byxorna på kroppen och samla ihop byxan i grenen så att det bildas byxben. Sy ihop
6 fm. Se bilden.
Sy fast hängslet till byxorna tvärs över magen med en knapp.
Sy fast svansen på byxorna mitt bak.
Sy fast trynet i mitten på ansiktet med endast 2 stygn så att kanten runt är utan stygn. Se
bilden.
Sy fast rosorna kring det ena örat så som visas på bilden.
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Mycket nöje!
PifPaf
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