Tjuren Konrad
No. 1029-211-7621

Nivå: Erfaren
Virknål: 2,5 mm
Material: Säkerhetsögon 6 mm,
fyllnadsvadd, knappnålar, synål
Garn: Rainbow Cotton 8/4
Natural White (#002) - 1 nystan
Beige (#004) - 1 nystan
Dark Brown (#008) - 1 nystan
Old Rose (#046) - 1 nystan
Köp ditt garn här:
http://shop.hobbii.se/tjuren-konrad

Förkortningar:
fm - fastmaska
st - stolpe
sm - smygmaska
nm - nästa maska
Bm - bubbelmaska (4 oavslutade
st i samma maska, gör ett omslag
om virknålen och dra igenom alla
öglorna på virknålen)
ökn - ökning: 2 fm i samma m
minsk - minskning: 2 fm
tillsammans
(xx) - siffrorna inom parentesen är
det antal maskor du ska ha efter
varje varv
[ ] - upprepa det som står mellan
de fyrkantiga parenteserna
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Huvud:
Färg: 046 Old Rose
1. varv: 6 fm i magisk ring
2. varv: ökn x6 (12)
3. varv: [1 fm, ökn] x6 (18)
4. varv: [2 fm, ökn] x6 (24)
5. varv: [3 fm, ökn] x6 (30)
6. varv: [4 fm, ökn] x6 (36)
7. varv: [5 fm, ökn] x6 (42)
8.-9. varv: 1 fm i varje m (42)
10. varv: 10 fm, 1 bm, 12 fm, 1 bm, 18 fm (42)
11-12. varv: 1 fm i varje m (42)
Byta färg till 002 Natural White
13-14. varv: 1 fm i varje m (42)
15. varv: [5 fm, minsk] x6 (36)
16. varv: [4 fm, minsk] x6 (30)
17. varv: [4 fm, ökn] x6 (36)
18. varv: [5 fm, ökn] x6 (42)
19. varv: 1 fm i varje m (42)
20. varv: [6 fm, ökn] x6 (48)
21. varv: 1 fm i varje m (48)
22. varv: [7 fm, ökn] x6 (54)
23. varv: 1 fm i varje m (54)
24. varv: [8 fm, ökn] x6 (60)
25. varv: 1 fm i varje m (60)
26. varv: [9 fm, ökn] x6 (66)
27.-30. varv: 1 fm i varje m (66)
Ögonen sätts nu fast med 7 maskors mellanrum. Vill du ha den bruna pricken vid ögat så ska
den göras innan ögat monteras så att ögat kan sättas igenom både det bruna och det vita
lagret. De placeras mellan 18.e och 19.e varvet.
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31. varv: [9 fm, minsk] x6 (60)
32. varv: [8 fm, minsk] x6 (54)
33. varv: [7 fm, minsk] x6 (48)
34. varv: [6 fm, minsk] x6 (42)
35. varv: [5 fm, minsk] x6 (36)
36. varv: [4 fm, minsk] x6 (30)
37. varv: [3 fm, minsk] x6 (24)
Nu ska du fylla huvudet med vadd.
38. varv: [2 fm, minsk] x6 (18)
39. varv: [1 fm, minsk] x6 (12)
Fyll huvudet en sista gång
40. varv: minsk x6 (6)
Sy nu ihop de sista 6 m genom att sy i den främre maskbågen i var och en av de sista 6 m.
Dra till sist ihop hålet och fäst garnet.

Öra (gör 2 st.)
Färg: 002 Natural White
1. varv: 6 fm i magisk ring (6)
2. varv: ökn x6 (12)
3. varv: 1 fm i varje m (12)
4. varv: [1 fm, ökn ] x6 (18)
5.-7. varv: 1 fm i varje m (18)
8. varv: [2 fm, ökn ] x6 (24)
9.-13. varv: 1 fm i varje m (24)
14. varv: [2 fm, minsk] x6 (18)
15. varv: 1 fm i varje m (18)
16. varv: [1 fm, minsk] x6 (12)
17. varv: 1 fm i varje m (12)
Virka ihop öronen med sm. Klipp garnet men lämna en lång garnände att sy fast öronen på
huvudet med.
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Det rosa inne i örat (gör 2 st.)
Färg: 046 Old Rose
5 lm, börja i 2.a lm, 3 fm, 3 fm i sista m. Nu fortsätter vi runt på den andra sidan av
luftmaskraden, så att vi virkar en oval.
2 fm, ökn x 2, 2 fm, ökn, 1 fm, ökn, 3 fm, ökn, 1 sm. Klipp garnet men lämna en lång
garnände till att sy fast det rosa inuti det vita örat.
Horn (gör 2 st.)
Färg: 004 Beige
1. varv: 3 fm i magisk ring (3)
2. varv: ökn x3 (6)
3. varv: 1 fm i varje m (6)
4. varv: [1 fm, ökn] x3 (9)
5. varv: 1 fm i varje m (9)
6. varv: [2 fm, ökn] x3 (12)
7. varv: 1 fm i varje m (12)
Avsluta med 1 sm i första m. Klipp garnet men lämna en lång garnände till att sy fast hornet
på huvudet.

Kropp
Färg: 002 Natural White
1. varv: 6 fm i magisk ring
2. varv: ökn x6 (12)
3. varv: [1 fm, ökn] x6 (18)
4. varv: [2 fm, ökn] x6 (24)
5. varv: [3 fm, ökn] x6 (30)
6. varv: [4 fm, ökn] x6 (36)
7. varv: [5 fm, ökn] x6 (42)
8. varv: [6 fm, ökn] x6 (48)
9. varv: [7 fm, ökn] x6 (54)
10. varv: [8 fm, ökn] x6 (60)
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11. varv: [9 fm, ökn] x6 (66)
12.-19. varv: 1 fm i varje m (66)
20. varv: [9 fm, minsk] x6 (60)
21.-23. varv: 1 fm i varje m (60)
24. varv: [8 fm, minsk] x6 (54)
25.-27. varv: 1 fm i varje m (54)
28. varv: [7 fm, minsk] x6 (48)
29.-31. varv: 1 fm i varje m (48)
32. varv: [6 fm, minsk] x6 (42)
33.-35. varv: 1 fm i varje m (42)
Börja med att fylla kroppen med vadd.
36. varv: [5 fm, minsk] x6 (36)
37.-39. varv: 1 fm i varje m (36)
40. varv: [4 fm, minsk] x6 (30)
41-42. varv: 1 fm i varje m (30)
43. varv: [3 fm, minsk] x6 (24)
44. varv: 1 fm i varje m (24)
Fyll kroppen ordentligt med vadd.
Klipp garnet men lämna en lång garnände till att sy fast huvudet på kroppen.
Mage
Färg: 046 Old Rose
1. varv: 6 fm i magisk ring
2. varv: ökn x6 (12)
3. varv: [1 fm, ökn] x6 (18)
4. varv: [2 fm, ökn] x6 (24)
5. varv: [3 fm, ökn] x6 (30)
6. varv: [4 fm, ökn] x6 (36)
7. varv: 1 fm i varje m (36)
1 sm i första m. Klipp garnet men lämna en lång garnände till att sy fast magen på kroppen.
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Prickar
Färg: 008 Dark Brown
Konrad har fyra olika prickar som alla görs i Dark Brown. Det är meningen att prickarna ska
bli lite sneda, så att de är mer likt “riktiga” prickar.

Prick vid ögat
4 lm, börja i 2.a lm, 2 fm, 3 fm i sista m. Nu fortsätter vi runt på
den andra sidan av luftmaskraden, så vi virkar en oval.
1 fm, ökn x 2, 1 fm, ökn, 1 fm, ökn, 2 fm, ökn, 1 fm, ökn, 2 fm,
ökn, 2 fm, ökn, 2 fm, 1 sm.
Klipp garnet men lämna en lång garnände till att sy fast pricken
med.

Den runda pricken (gör 3 st.)
1 på armen, 1 på benet och 1 på huvudet.
1. varv: 6 fm i magisk ring (6)
2. varv: ökn x6 (12)
Avsluta med 1 sm i första m. Klipp garnet men lämna en lång
garnände till att sy fast pricken med.
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Den lilla pricken (gör 3 st.)
1 på magen, 1 på baksidan av huvudet och 1 på ryggen.
1. varv: 6 fm i magisk ring (6)
2. varv: ökn x6 (12)
3. varv: 2 fm, 4 st i nm, 1 sm, 2 fm, 4 st i nm, 1 sm, 2 fm, 4 st
i nm, 1 sm.
Klipp garnet men lämna en lång garnände till att sy fast
pricken med.

Den stora pricken (gör 3 st.)
1 på magen, 1 på sidan, 1 på ryggen.
1. varv: 6 fm i magisk ring (6)
2. varv: ökn x6 (12)
3. varv: [1 fm, ökn] x6 (18)
4. varv: 2 fm, 4 st i nm, 1 sm, 4 fm, 4 st i nm, 1 sm, 4 fm, 4 st
i nm, 1 sm, 2 fm, 1 sm.
Klipp garnet men lämna en lång garnände till att sy fast
pricken med.

Arm (gör 2 st.)
Färg: 004 Beige
1. varv: 6 fm i magisk ring (6)
2. varv: ökn x6 (12)
3. varv: [1 fm, ökn] x6 (18)
4. varv: [2 fm, ökn] x6 (24)
5.-6. varv: 1 fm i varje m (24)
7. varv: [2 fm, minsk] x6 (18)
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8. varv: 1 fm i varje m (18)
9. varv: [4 fm, minsk] x3 (15)
10. varv: 1 fm i varje m (15)
Byta färg till 002 Natural White
11.-27.varv: 1 fm i varje m (15)
Fyll handen ordentligt med vadd och fyll lite mindre i själva armarna. Virka till sist ihop
öppningen med sm. Klipp garnet men lämna en lång garnände till att sy fast armen med.

Ben (gör 2 st.)
Färg: 004 Beige
1. varv: 6 fm i magisk ring (6)
2. varv: ökn x6 (12)
3. varv: [1 fm, ökn] x6 (18)
4. varv: [2 fm, ökn] x6 (24)
5. varv: [3 fm, ökn] x6 (30)
6.-7. varv: 1 fm i varje m (30)
8. varv: [3 fm, minsk] x6 (24)
9. varv: 1 fm i varje m (24)
10. varv: [2 fm, minsk] x6 (18)
11. varv: 1 fm i varje m (18)
Byta till 002 Natural White
12.-25.varv: 1 fm i varje m (18)
26. varv: [4 fm, minsk] x3 (15)
Fyll foten ordentligt med vadd och fyll lite mindre i själva benet. Virka till sist ihop öppningen
med sm. Klipp garnet men lämna en lång garnände till att sy fast benet med.
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Svans
Färg: 002 Natural White
Svansen är gjord som en virkad icord med 4 maskor.
Jag använde denna video som vägledning:
https://vimeo.com/52654647
I videon gjorde hon den med 3 maskor, jag har bara gjort
den med en maska extra. Gör icorden ca 5 cm lång, och
gör till sist 1 sm där du drar tråden genom alla 4 maskor
på virknålen. Klipp nu 2 trådar brunt garn och trä dem på
en stoppnål. För tråden genom början av icorden och gör
två knutor i det bruna garnet. Klipp det bruna garn till en
passande längd. Montera därefter svansen på Konrad med den bruna änden nedåt.
Montering
Kroppen:
Fyll kroppen ordentligt med din fyllnadsvadd så att kroppen blir fast.
Huvudet:
Huvudet ska luta en aning nedåt. En bra ide är att fästa huvudet med knappnålar först. Sy
igenom kroppens maskor och genom huvudet. Stoppa till sist lite extra fyllnadsvadd i halsen
innan det sys ihop helt, så att huvudet inte dinglar. Fäst ordentligt.
Hornen:
Stoppa lite fyllnadsvadd i hornen. Sy fast hornen på Konrads huvud. Hornen placeras ca 10
varv över ögonen med ca 6 maskor mellan sig. Fäst ordentligt.
Öronen:
Sy först fast det rosa på varje öra. Öronen sätts fast ca 10 varv bakom varje öga och med ca
20 maskors mellanrum. Öron och horn ska sitta på en linje. Fäst ordentligt.
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Benen:
Benen placeras under magen och ska vridas lite ut åt sidan. Benen sys på ca 3 varv från
kroppens början. Fäst ordentligt.
Armarna:
Armarna sys på ca 1 varv från toppen på halsen. Fäst ordentligt.
Magen:
Magen sys på ca mitt på Konrads kropp. Det ska bara sys genom den yttre maskbågen. Håll
koll på att magen är platt medans du syr på den, så att den inte börjar bukta utåt. Fäst
ordentligt. TIPS: sy fast magen efter att du har monterat armar och ben, så kan man lättare
se var magen placeras snyggast.
Prickarna:
Prickarna fördelas runt på kroppen så som man själv tycker bli bäst. Sy igenom båda
maskbågarna när du syr fast prickarna. Fäst ordentligt.
Svansen:
Svansen sys på mitt bak. Fäst ordentligt.

Mycket nöje!
bytrinemoeller

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

Sida 10

