Pingvinen Ping
No. 1020-204-1938

Nivå: Nybörjare
Virknål: 2.50 mm
Höjd: ca. 14 cm
Material: En rest svart garn till ögonbryn,
2 stk. säkerhetsögon 7 mm, fyllnadsvadd
Garn: Rainbow Cotton 8/4
Light Grey (#016) - 1 nystan
White (#001) - 1 nystan
Sunny Yellow (#055) - 1 nystan
Köp garnet här:
http://shop.hobbii.se/pingvinen-ping

Förkortningar:
lm = luftmaska
fm = fastmaska
sm = smygmaska
mr = magisk ring
hst = halvstolpe
ökn. = ökning
minsk. = minskning
V. = varv
(xx) = parentes efter varven = Antal
maskor efter avslutat varv
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Info och tips:
Huvud och kropp fylls alltid fast.
Fyll alltid mellan huvud och kropp undertiden som huvudet sys fast på kroppen för att
undvika att huvudet hänger.
Virka fast så att man undviker hål mellan maskorna.
Allt virkas i spiral.

Vingar
Light Grey, gör 2 stk.
V. 1: 3 fm i mr
V. 2: (ökn) 3 gånger (6)
V. 3: (1 fm, ökn) 3 gånger (9)
V. 4: (2 fm, ökn) 3 gånger (12)
V. 5: 1 fm i varje m (12)
V. 6: (3 fm, ökn) 3 gånger (15)
V. 7-8: 1 fm i varje m (15)
V. 9: (3 fm, minsk) 3 gånger (12)
V. 10: 1 fm i varje m (12)
V. 11: (2 fm, minsk) 3 gånger (9)
V. 12: 1 fm i varje m (9)
Avmaska. Vingarna fylls inte med vadd.

Ögon
White, gör 2 stk.
V. 1: Virka följande i mr: 1 fm, 3 hst, 1 fm, 1 sm
Avmaska och lämna en lagom lång garnände för montering, men dra INTE åt den magiska
ringen.
Placera nu säkerhetsögonen genom den magiske ring, och dra åt den magiska ringen.
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Kropp och huvud
Kropp och huvud virkas i ett, det börjas med kroppen.
Börja med Light Grey.
V. 1: 6 fm i mr
V. 2: (ökn) 6 gånger (12)
V. 3: (1 fm, ökn) 6 gånger (18)
V. 4: (2 fm, ökn) 6 gånger (24)
V. 5: (3 fm, ökn) 6 gånger (30)
V. 6: (4 fm, ökn) 6 gånger (36)
V. 7: (5 fm, ökn) 6 gånger (42)
V. 8: (6 fm, ökn) 6 gånger (48)
V. 9-15: 1 fm i varje m (48)
V. 16: (6 fm, minsk) 6 gånger (42)
V. 17: 1 fm i varje m (42)
V. 18: (5 fm, minsk) 6 gånger (36)
V. 19: 1 fm i varje m (36)
V. 20: (4 fm, minsk) 6 gånger (30)
V. 21: 1 fm i varje m (30)
Fyll kroppen med vadd under arbetets gång.
V. 22: (3 fm, minsk) 6 gånger (24)
V. 23: 1 fm i varje m (24)
V. 24: (2 fm, minsk) 6 gånger (18)
V. 25: 1 fm i varje m (18)
V. 26: (1 fm, minsk) 6 gånger (12)
På nästa varv virkas vingarna fast. Det virkas genom alla 4 maskbågar.
Se bilder.
V. 27: 5 fm ihop med första vingen, 2 fm, 5 fm ihop med andra vingen
V. 28:1 fm i varje m (12)
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Nu virkas huvudet, byta färg till White.
V. 29: (1 fm, ökn) 6 gånger (18)
V. 30: (2 fm, ökn) 6 gånger (24)
V. 31: (3 fm, ökn) 6 gånger (30)
V. 32: (4 fm, ökn) 6 gånger (36)
V. 33: (5 fm, ökn) 6 gånger (42)
V. 34-40: 1 fm i varje m (42)
Fyll huvudet med vadd under arbetets gång.
Montera säkerhetsögonen mellan varv 36-37, med 5 fm emellan, var uppmärksam på att
de monteras på fronten.
Sy fast den vita delen av ögat på huvudet med några få stygn och fäst garnändarna.

V. 41: (5 fm, minsk) 6 gånger (36)
V. 42: (4 fm, minsk) 6 gånger (30)
V. 43: (3 fm, minsk) 6 gånger (24)
V. 44: (2 fm, minsk) 6 gånger (18)
V. 45: (1 fm, minsk) 6 gånger (12)
V. 46: (2 fm, minsk) 6 gånger (9)
Avmaska och lämna en lagom lång garnände för att samla ihop de sista 9 maskorna med.
Samla ihop alla 9 m i främre maskbågen med en nål och dra åt garnet försiktigt så det får en
snygg stängning.

Luva
Light Grey.
V. 1: 6 fm i mr
V. 2: (ökn) 6 gånger (12)
V. 3: (1 fm, ökn) 6 gånger (18)
V. 4: (2 fm, ökn) 6 gånger (24)
V. 5: (3 fm, ökn) 6 gånger (30)
V. 6: (4 fm, ökn) 6 gånger (36)
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V. 7: (5 fm, ökn) 6 gånger (42)
V. 8-14: 1 fm i varje m (42)
Avmaska och lämna en lagom lång garnände till montering.

Näsrygg
Light Grey.
Det virkas i varv och det vänds efter varje varv med 1 lm.
Vänd toppen av luvan mot dig själv och räkna nu mot vänster, hoppa över 15 fm och fäst
garnet.
Den första fm virkas i samma maska som du har fäst garnet i.
V 1: 4 fm, 1 lm, vänd
V 2: hoppa över den första fm, 3 fm, 1 lm, vänd
V 3: hoppa över den första fm, 2 fm, 1 lm, vänd
V 4: 2 fm, 1 lm, vänd
V 5: hoppa över den första fm, 1 fm, 1 lm, vänd
V 6: 1 fm, 1 lm, vänd
V 7: 1 fm
Avmaska och lämna en lagom lång garnände till montering.

Nästipp
Sunny Yellow.
V. 1: 4 fm i mr
V. 2: 1 fm i varje m (4) avsluta med 1 sm.
Avmaska och lämna en lagom lång garnände till montering.

Fötter
Sunny Yellow, gör 2 stk.
V. 1: 6 fm i mr
V. 2-3: 1 fm i varje m (6)
V. 4: (ökn) 6 gånger (12)
V. 5-7: 1 fm i varje m (12)
V. 8: vik ihop öppningen och virka ihop den genom alla maskbågar så här:
(1 fm, 1 sm) 3 gånger
Avmaska och lämna en lagom lång garnände till montering.
Dra tråden till att sy på med upp till hälen.

Hobbii Friends - PifPaf - Copyright © 2021 - Alla rättigheter förbehållna.

Sida 5

Montering av Ping
· Placera luvan så att näsryggen är placerad mellan ögonen och sy fast den.
· Sy på nästippen precis under näsryggen.
· Fötterna sys fast på varv 2 så att kanten överensstämmer med varv 2, fötterna sys på
nästan helt upp till tåspetsarna.
· Brodera ögonbryn på varvet precis över ögonen, över två fastmaskor.

Mycket nöje!
PifPaf
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