Fiskhink
No. 1009-203-9756

Nivå: Erfaren
Virknål: 2.5 mm och 3.0 mm
Material: 6 x säkerhetsögon 7 mm,
broderinål, sax, fyllnadsvadd.
Garn:
Rainbow Cotton 8/4 Glitter Gold:
Dark Green (022), Pink (044), Petunia
Pink (087), White (001), Natural White
(002), Anthracite (010).

Rainbow Cotton 8/4 Melange:
Light Rose (17)
Mayflower Cotton 2 (till hinken):
2 x Yellow (035), 1 x Black (043)
Köp garnet här:
http://shop.hobbii.se/fiskhink

Rainbow Cotton 8/4 Glitter Silver:
Red (058), Antique Rose (061), Baby
Purple (067), Sage Green (098),
Rainbow Cotton 8/4:
White (001), Black (009) Yellow (054)
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Förkortningar:
lm - luftmaska
fm - fastmaska
sm - smygmaska
hst - halvstolpe
st - stolpe
dst - dubbelstolpe
Dfm - Djup fastmaska - denna maska virkas över den underliggande fm. Det vill säga 1
steg djupare.
Ökn. - Ökning: 2 fm i samma maska
Minsk. - Minskning: virka 2 maskor tillsammans, bara i de främre maskbågarna
[…] - maskantal
(…) - antal varv
BMB - dessa maskor virkas bara i de bakre maskbågarna på fastmaskorna på förra varvet.
Här hittar du videos av använda tekniker i mönstren:
Magisk ring: https://www.youtube.com/watch?v=BV_S5wfwqOk
Ökn.: https://www.youtube.com/watch?v=8qj7ovPSxdY
Minsk.: https://www.youtube.com/watch?v=p1MHHdZfSvY&t=19s

Fiskarna
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Liten bläckfisk

Material: 1 x Rainbow Cotton 8/4 Glitter Gold - Natural White (002)
1 x Rainbow Cotton 8/4 Glitter Silver - Antique Rose (061)
1 x Rainbow Cotton 8/4 Melange - Light Rose (17)
2 säkerhetsögon - 7 mm
Börja med Natural White (002)
V1: 6 fm i en MR
[6]
V2: *Ökn.* 6x
[12]
V3: *1 fm, Ökn.* 6x [18]
V4: *2 fm, Ökn.* 6x [24]
V5: *3 fm, Ökn.* 6x [30]
V6: *4 fm, Ökn.* 6x [36]
V7: *5 fm, Ökn.* 6x [42]
V8: *6 fm, Ökn.* 6x [48]
V9-18: 1 fm i varje maska (10 varv) [48]
Fäst trådarna. Nu virkas kanten i Antique Rose (061) så här:
V19: 5 st i den 3.e fm, hoppa över 2 fm, 1 fm i nästa maska, upprepa hela varvet runt.
Fäst trådarna.
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Botten på bläckfisken:
V1: 6 fm i en MR
V2: *Ökn.* 6x
V3: *1 fm, Ökn.* 6x
V4: *2 fm, Ökn.* 6x
V5: *3 fm, Ökn.* 6x
V6: *4 fm, Ökn.* 6x
V7: *5 fm, Ökn.* 6x
V8: *6 fm, Ökn.* 6x

[6]
[12]
[18]
[24]
[30]
[36]
[42]
[48]

Lämna en lång tråd till montering. Placera ögonen mellan V12 och V13 med 8 fm mellanrum.
Brodera en mun och kinder under ögonen.
Tentakler:
11 Tentakler med Rainbow Gold - Natural White (002), Rainbow Silver - Antique Rose (061)
och Rainbow Melange - Light Rose (17).
3 tentakler: 1 i varje färg:
V1: 31 lm, börja i 2.a lm från virknålen: 3 fm i varje lm [90]
3 tentakler: 2 x Natural White (002), 1 x A
 ntique Rose (061):
V1: 31 lm, börja i 2.a lm från virknålen: (2 sm, 2 hst, 2 sm) 5x [30]
2 tentakler: Antique Rose (061):
V1: 31 lm, börja i 2.a lm från virknålen: 1 sm i varje lm [30]
3 tentakler: 2 x Natural White (002), 1 x M
 elange - Light Rose (17)
V1: 51 lm, börja i 2.a lm från virknålen: 1 sm i varje lm [50]
Lämna en lång tråd på alla tentakler till att montera på botten. Detta görs innan botten
monteras fast på bläckfisken.
Placera tentaklerna slumpmässigt på botten. Då du har virkat maskor tillbaka på
luftmaskraden så har du 2 trådar på varje tentakel, dessa använder vi nu.
Trä 1.a tråden i nålen och dra den genom botten från rätsidan och ta av nålen från tråden.
Trä den 2.a tråden i nålen och gör samma sak. Bind ihop trådarna ordentligt och klipp
därefter av resterande tråd. Se till så att de sitter ordentligt fast, så att de inte kan lossna.
Upprepa proceduren med de andra tentaklerna (se bilder).
Fyll bläckfisken, inte för hårt, och montera botten med tentaklerna på insidan av V19.

Hobbii Friends - Marjan van der Leer - Copyright © 2020

Sidan 4

Regnbågsfisk
Material:
Rainbow Cotton 8/4 Glitter Silver - Baby Purple (067)
Rainbow Cotton 8/4 Glitter Gold - White (001)
Rainbow Cotton 8/4 Glitter Gold - Petunia Pink (087)
Rainbow Cotton 8/4 Glitter Gold - Dark Green (022)
Rainbow Cotton 8/4 Glitter Gold - Pink (044)
Rainbow Cotton 8/4 - Yellow (054)
Rainbow Cotton 8/4 - White (001)
Rainbow Cotton 8/4 - Black (009)
Börja med Baby Purple (067)
V1: 6 fm i en MR [6]
V2: *1 fm, Ökn.* 3x [9]
V3: 1 fm i varje maska [9]
V4: *2 fm, Ökn.* 3x [12]
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V5: *1 fm, Ökn.* 6x [18]
V6: *2 fm, Ökn.* 6x [24]
V7: *3 fm, Ökn.* 6x [30]
V8: *4 fm, Ökn.* 6x [36]
V9: *5 fm, Ökn.* 6x [42]
V10: *6 fm, Ökn.*6x [48]
Härifrån fortsätter vi med randmönstret, varje rand är 3 varv.
Fäst och byta till färg Petunia Pink (087):
V11-13: 1 fm i varje maska [48]
Fäst och byta till färg Dark Green (022):
V14-16: 1 fm i varje maska [48]
Fäst och byta till färg Pink (044):
V17-19: 1 fm i varje maska [48]
Fäst och byta till färg White (001):
V20-22: 1 fm i varje maska [48]
Fäst och byta till färg Yellow (054):
V23-25: 1 fm i varje maska [48]
Fäst och byta till färg Baby Purple (067):
V26: *6 fm, Minsk.* 6x [42]
V27: 1 fm i varje maska [42]
V28: *5 fm, Minsk.* 6x [36]
V29: *4 fm, Minsk.* 6x [30]
Börja stoppa i fyllnadsvadd och fortsätt löpande under arbetets gång upp till V33.
V30: *3 fm, Minsk.* 6x [24]
V31: *2 fm, Minsk.* 6x [18]
V32: *1 fm, Minsk.* 6x [12]
V33: *Minsk.* 6x [6]
Stjärtfena:
V34: 1 fm i varje maska [6]
V35: *Ökn.* 6x [12]
V36: *1 fm, Ökn.* 6x [18]
V37: *2 fm, Ökn.* 6x [24]
V38: *3 fm, Ökn.* 6x [30]
Vik stjärtfenan platt på mitten och virka ihop genom båda delar med 15 fm. Fäst trådarna.
Ryggfena:
Med Yellow (054)
V1: 13 lm, börja i 2.a lm från virknålen: 1 sm, 1 fm, 1 hst, 1 st, 1 dst, 2 lm, fortsätt i 2.a lm
med 1 fm, 1 dst, 1 st, 1 hst, 3 fm, 1 sm. [12] Fäst, och lämna en lång tråd till montering på
ryggen av fisken. Se bild.
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2 x Bukfenor:
Med Yellow (054)
V1: 8 lm, börja i 2.a lm från virknålen: 1 sm, 1 fm, 1 hst, 3 st, 1 fm, 2 lm, fortsätt på den
andra sidan av luftmaskraden, 1 fm, 3 st, 1 hst, 1 fm, 1 sm. [14]
Fäst och lämna en lång tråd till montering. Montera på 3.e färgranden. Se bilden.

2 x Ögon:
Med Black (009) och White (001).
Börja med Black (009)
V1: 6 fm i en MR [6] fäst och byta till White (001):
V2: 1 fm, *Ökn.* 2x, 1 dfm, *Ökn.* 2x [9]
Sy fast ögonen, se bilder. Börja på varv 7.
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Rosa fisk

Material:
Rainbow Cotton 8/4 Glitter Gold - Pink (087)
Rainbow Cotton 8/4 Glitter Silver - Antique Rose (061)
Rainbow Cotton 8/4 - Black (009)
Börja med Pink (087)
V1: 6 fm i en MR [6]
V2: *1 fm, Ökn.* 3x [9]
V3: 1 fm i varje maska [9]
V4: *2 fm, Ökn.* 3x [12]
V5: *1 fm, Ökn.* 6x [18]
V6: *2 fm, Ökn.* 6x [24]
V7: *3 fm, Ökn.* 6x [30]
V8: *4 fm, Ökn.* 6x [36]
V9: *5 fm, Ökn.* 6x [42]
V10: *6 fm, Ökn.* 6x [48]
V11-25: 1 fm i varje maska (15 varv) [48]
Fäst och byta till Antique Rose (061):
V26: *6 fm, Minsk.* 6x [42]
V27: 1 fm i varje maska [42]
V28: *5 fm, Minsk.* 6x [36]
V29: *4 fm, Minsk.* 6x [30]
Börja stoppa i fyllnadsvadd och fortsätt löpande under arbetets gång upp till V33.
V30: *3 fm, Minsk.* 6x [24]
V31: *2 fm, Minsk.* 6x [18]
V32: *1 fm, Minsk.* 6x [12]
V33: *Minsk.* 6x [6]
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Stjärtfena:
V34: 1 fm i varje maska [6]
V35: *Ökn.* 6x [12]
V36: *1 fm, Ökn.* 6x [18]
V37: *2 fm, Ökn.* 6x [24]
V38: *3 fm, Ökn.* 6x [30]
Vik stjärtfenan platt på mitten och virka ihop genom båda delar med 15 fm. Fäst trådarna.
2 x Fenor:
Med Antique Rose (061).
V1: 21 lm, börja i 2.a lm från virknålen: *1 fm, 1 hst, 1 st, 2 lm, fortsätt i 2.a lm från virknålen,
1 st, 1 hst* upprepa 3 x.
Fäst och lämna en lång tråd till montering på ryggen och undersidan av fisken (se bilder).
Brodera ögon på sidorna av fisken i svart garn, över V7 till och med V10 (se bilder).
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Drakfisk

Material:
Rainbow Cotton 8/4 Glitter Silver - Sage Green (098)
Rainbow Cotton 8/4 Glitter Gold - Natural White (002)
Rainbow Cotton 8/4 Glitter Silver - Antique Rose (061)
2 säkerhetsögon - 7 mm
2 x Ögon
med Natural White (002):
V1: 6 fm i en MR
V2: *Ökn.* 6x [12]
V3: *1 fm, Ökn.* 6x [18]
Fäst och placera säkerhetsögonen mellan V1 och V2. Använd inte säkerhetsdelen ännu,
utan låt dem vänta tills senare.
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Kropp:
Börja med Sage Green (098)
V1: 31 lm och börja i 2.a lm från virknålen: 29 fm, 3 fm i den sista m, fortsätt på den andra
sidan av luftmaskraden, 29 fm, 3 fm i den sista m [64]
V2-13: 1 fm i varje maska (12 varv) [64]
Placera ögonen på fronten av fisken, mellan V5 och V6 och 2 fm från fronten, sätt fast
säkerhetsdelen av ögat och sy fast den vita delen med små stygn.
V14: *14 fm, Minsk.* 4x [60]
V15: *8 fm, Minsk.* 6x [54]
V16: *7 fm, Minsk.* 6x [48]
V17: *6 fm, Minsk.* 6x [42]
V18: *5 fm, Minsk.* 6x [36]
V19: *4 fm, Minsk.* 6x [30]
V20: *3 fm, Minsk.* 6x [24] Börja stoppa i fyllnadsvadd och fortsätt löpande under arbetets
gång.
V21: *2 fm, Minsk.* 6x [18]
V22: *1 fm, Minsk.*6x [12]
V23: *Minsk.* 6x [6]
Dra nu igenom garnet genom de 6 yttersta maskbågarna och dra till så att öppningen
stängs. Fäst trådarna.
2 x Bröstfenor:
Med Natural White (002)
V1: 4 lm, börja i 2.a lm från virknålen: 3 fm, vänd [3]
V2: 1 fm i varje maska [3]
V3: 1 fm, Ökn., 1 fm [4]
V4: Ökn., 2 fm, Ökn. [6]
V5-6: 1 fm i varje maska (2 varv) [6]
Fäst trådar. Placera fenorna på V10, 2 fm från ögat. Sy fast dem på båda sidor om fisken
med små stygn.
5 x Ryggfenor:
Med Natural White (002)
V1: 6 fm i en MR [6]
V2: *2 fm, Ökn.* 2x [8]
V3: *3 fm, Ökn.* 2x [10]
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V4: *4 fm, Ökn.* 2x [12]
V5: 1 fm i varje maska [12]
Ryggfenorna ska inte fyllas med vadd.
Lämna en lång tråd till montering på ryggen av fisken. Börja i den 4.e maskan med den
första fenan. Montera dem, så att det är 1 fm mellan varje fena (se bilder)

3 x Stjärtfenor
Med Sage Green (098)
V1: 21 lm, börja i 2.a lm från virknålen: 20 sm [20]
Sy fast den ena stjärtfenan på V11 på baksidan av fisken. Sy en stjärtfena på V12 och en på
V13. Brodera en mun med svart (se bilder). Brodera fiskfjäll på kroppen i Rosa (se bilder).
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Kedje Fisk

Material:
Rainbow Cotton 8/4 Glitter Silver - Red (058)
Rainbow Cotton 8/4 Glitter Gold - Pink (044), Dark Green (022)
Rainbow Cotton 8/4 - White (001), Black (009), Yellow (054)
2 säkerhetsögon - 7 mm
2 x Ögon:
Med White (001).
V1: 6 fm i en MR [6]
V2: *Ökn.* 6x [12]
Fäst och placera säkerhetsögonen mellan V1 och V2. Använd inte säkerhetsdelen ännu,
utan låt dem vänta tills senare.
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Kropp:
Med Red (058)
V1: 21 lm, börja i 2.a lm från virknålen: 19 fm, 3 fm i den sista m, fortsätt på den andra sidan
av luftmaskraden, 18 fm, 2 fm i den sista m [42]
V2-21: 1 fm i varje m (20 varv) [42] Placera ögonen mellan V6 och V11 med 7 fm mellan
toppen av ögonen (se bilder). Sätt fast säkerhetsdelen av ögat och sy fast den vita delen
med små stygn.
V22: *5 fm, Minsk.* 6x [36]
V23: 1 fm i varje maska [36]
V24: *4 fm, Minsk.* 6x [30]
V25: 1 fm i varje maska [30]
Börja stoppa i fyllnadsvadd och fortsätt löpande under arbetets gång upp till V28.
V26: *3 fm, Minsk.* 6x [24]
V27: *2 fm, Minsk.* 6x [18]
V28: *1 fm, Minsk.* 6x [12]
V29: vik platt och virka genom båda delarna med 6 fm [6]
Från och med nu virkas arbetet i 2 delar som blir till stjärtfenan.
V30: 3 fm [3] vänd
V31: 2 fm, Öka. [4] vänd
V32: Öka., 3 fm [5] vänd
V33: 4 fm, Öka. [6] vänd
V34: Öka., 5 fm [7] vänd
V35: 6 fm, Öka. [8] vänd
V36: Öka., 7 fm [9]
Fäst trådarna.
Sätt i garnet i mitten
V30: 3 fm [3] vänd
V31: Öka., 2 fm [4] vänd
V32: 3 fm, Öka. [5] vänd
V33: Öka., 4 fm [6] vänd
V34: 5 fm, Öka. [7] vänd
V35: Öka., 6 fm [8] vänd
V36: 7 fm, Öka. [9]
Fäst trådarna.
Placera fisken framför dig med fiskstjärten bort från dig. Börja nederst till höger på stjärten:
sätt i garnet igen och gör 1 varv fastmaskor längs hela fiskstjärten. I hörnen virkas 2 fm.
Avsluta på vänster sida av stjärten. Fäst trådarna.
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3 kedjor:
I färgerna Pink (044), Dark Green (022), Yellow (054).
V1: 40 lm [40] Lämna en lång tråd till montering, klipp av garnet.
Gör 3 kedjor. Montera kedjorna runt fisken kropp. Du ska eventuellt virka lite färre eller fler
lm för att de ska passa.
Sy kedjorna fast över V15, V18 och V21 med små stygn. Fäst trådarna.

Brodera en mun med svart (se bilder)
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3 x Skarpsill

Material:
Rainbow Cotton 8/4 Glitter Gold: Anthracite (010)
V1: 6 fm i en MR [6]
V2: *1 fm, Ökn.* 3x [9]
V3: *2 fm, Ökn.* 3x [12]
V4: *3 fm, Ökn.* 3x [15]
Börja stoppa i fyllnadsvadd och fortsätt löpande under arbetets gång upp till V22
V5-19: 1 fm i varje maska (15 varv) [15]
V20: *3 fm, Minsk.* 3x [12]
V21: *2 fm, Minsk.* 3x [9]
V22: *1 fm, Minsk.* 3x [6]
Härifrån virkas fiskstjärten
V23: *Ökn.* 6x [12]
V24: *3 fm, Ökn.* 3x [15]
V25: *4 fm, Ökn.* 3x [18]
V26: *5 fm, Ökn.* 3x [21]
V27: vik stjärten platt och virka igenom båda sidor: 1 lm och 1 fm, 10x
Fäst trådarna.
Brodera ögon med svart med ett par stygn över varandra på V5.
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3 x små fiskar

Material:
Rainbow Cotton 8/4 Glitter Silver: Antique Rose (061), Baby Purple (067)
Rainbow Cotton 8/4 Glitter Gold: Dark Green (022)
V1: 6 fm i en MR [6]
V2: *1 fm, Ökn.* 3x [9]
V3: *2 fm, Ökn.* 3x [12]
V4-8: 1 fm i varje maska (5 varv) [12]
V9: *2 fm, Minsk.* 3x [9]
V10-11: 1 fm i varje maska (2 varv) [9]
V12: *1 fm, Minsk.* 3x [6]
Fisken ska inte fyllas med vadd.
Vik fisken platt och virka ihop genom båda sidor:
V13: 3 fm, 1 lm, vänd [3]
V14: Ökn., 1 fm, Ökn., 1 lm, vänd [5]
V15: Ökn., 3 fm, Ökn. [7]
Fäst trådarna.
Brodera ett öga med svart.
Nu är alla Fiskar klara!
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Hink

Material:
Mayflower Cotton 2: 2 x Yellow (035), 1 x Black (043).
Virknål 3.0 mm
Vanligtvis använder man virknål 3.5 mm till detta garn, men för att få hinken fastare, ger det
ett bättre resultat om du virkar med en storlek mindre än du brukar göra.
V1: 72 lm, samla till en ring med 1 sm [72]
V2: *1 lm, 11 fm, Ökn.* 6x, avsluta med en sm [78]
V3: *1 lm, 12 fm, Ökn.* 6x, avsluta med en sm [84]
V4-5: 1 fm i varje maska (2 varv), avsluta med en sm [84]
V6: 1 fm i varje maska bara i BMB, avsluta med en sm [84]
V7-8: 1 fm i varje maska (2 varv), avsluta med en sm [84]
V9: *12 fm, Minsk.* 6x, avsluta med en sm [78]
V10: *11 fm, Minsk.* 6x, avsluta med en sm [72]
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Vik ihop arbetet (se bilder).

V11: Virka genom båda delar 1 fm i varje maska [72]
V12-13: 1 fm i varje maska (2 varv) [72]
V14: *11 fm, Ökn.* 6x [78]
V15-19: 1 fm i varje maska (5 varv) [78]
V20: *12 fm, Ökn.* 6x [84]
V21-24: 1 fm i varje maska (4 varv) [84]
V25: *13 fm, Ökn.* 6x [90]
V26-28: 1 fm i varje maska (3 varv) [90]
V29: *14 fm, Ökn.* 6x [96]
V30-32: 1 fm i varje maska (3 varv) [96]
V33: *15 fm, Ökn.* 6x [102]
V34-42: 1 fm i varje maska (9 varv) [102]
Fäst trådar.
Botten:
Klipp en cirkel av styv papp på 9 cm i diameter.
Nu virkar vi 2 cirklar, som passar runt om pappen.
V1: 6 fm i en MR [6]
V2: *Ökn.* 6x [12]
V3: *1 fm, Ökn.* 6x [18]
V4: *2 fm, Ökn.* 6x [24]
V5: *3 fm, Ökn.* 6x [30]
V6: *4 fm, Ökn.* 6x [36]
V7: *5 fm, Ökn.* 6x [42]
V8: *6 fm, Ökn.* 6x [48]
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V9: *7 fm, Ökn.* 6x [54]
V10: *8 fm, Ökn.* 6x [60]
V11: *9 fm, Ökn.* 6x [66]
V12: *10 fm, Ökn.* 6x [72]
Fäst trådarna. Gör en till likadan cirkel. Placera den första cirkeln framför dig med rätsidan
nedåt, placera cirkeln av papp ovanpå och därefter den andra cirkeln med rätsidan uppåt.
Börja där du slutade på V12, och gör ett varv fm runt om cirkeln. Dra de virkade cirklarna
stramt över pappen.
Lämna en lång tråd för att sy fast botten på hinken på V11, där du började arbeta uppåt med
hinken.
2 x Fästen:
V1: 6 fm i en MR [6]
V2: *Ökn.* 6x [12]
V3: *1 fm, Ökn.* 6x [18]
V4: 1 fm i varje maska [18]
V5: *1 fm, Minsk.* 6x [12]
V6: *Minsk.* 6x [6]
V7: 1 fm i varje maska [6]
Fäst trådarna och fyll fästena hårt. Sy fast fästena på sidan av hinken på V4 från ovan. Sy
fast det andra fästet på andra sidan av hinken.
Handtag:
V1: 61 lm, börja i 2.a lm från virknålen: 60 fm [60]
V2: 3 fm, 3 lm, hoppa över 3 fm, 54 fm, 3 lm, hoppa över 3 fm, 3 fm [60]
V3: 3 fm, 3 fm i de 3 lm, 54 fm, 3 fm i de 3 lm, 3 fm [60]
Fäst trådarna. Trä fästena genom de hål, du gjorde på handtagen på V2.
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Fyll hinken med fisk och låt leken börja!

Du önskas mycket virknöje,
Marjan van der Leer
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