Puf - Panda Baby
No. 1020-211-1124

Nivå: Erfaren
Virknål: 2.50 mm
Mått: Ca 15 cm
Material: En rest svart garn till ögonbryn,
2 st. säkerhetsögon 5 mm, 2 träknappar
12 mm, fyllnandvadd
Garn: Friends Cotton 8/4
White (#001) - 1 nystan
Anthracite (#122) - 1 nystan
Hint of Pink (#050) - 1 nystan

Förkortningar:
lm = luftmaska
fm = fastmaska
sm = smygmaska
mr = magisk ring
ökn = ökning - 2 maskor i samma m
minsk = minskning - 2 maskor tillsammans
V. = varv
(xx) = parentes efter varv = Antal maskor
efter avlutat varv
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Info och tips:
Huvud och kropp fylls alltid fast.
Fyll alltid mellan huvud och kropp undertiden huvudet sys fast, så att huvudet inte hänger.
Virka fast så man undviker hål mellan maskorna.

Arm
Med färg 122, gör 2 st.
Varv. 1: 6 fm i mr
Varv. 2: (ökn) 6 gånger (12)
Varv. 3: (3 fm, ökn) 3 gånger (15)
Varv. 4-5: 1 fm i varje m (15)
Varv. 6: (minsk) 4 gånger, 7 fm (11)
Fyll handen fast och armen lätt under arbetets gång.
Varv. 7-18: 1 fm i varje m (11)
Avsluta.

Den grå delen av ögat
Med färg 122, gör 2 st.
Varv. 1: 4 lm, vänd
Varv. 2: start i 2.a lm från virknålen, (ökn) 3 gånger, 1 m, vänd (6)
Varv. 3: 5 fm, ökn (7)
Varv. 4: nu virkas det vidare runt ögat, 4 fm, 3 fm i samma maska i spetsen, 5 fm, ökn, 1 sm
(14)
Avsluta med att lämna en lagom längd garn till.

Huvud
Med färg 001
Varv. 1: 6 fm i mr
Varv. 2: (ökn) 6 gånger (12)
Varv. 3: (1 fm, ökn) 6 gånger (18)
Varv. 4: 1 fm i varje m (18)
Varv. 5: (ökn) 6 gånger, 12 fm (24)
Varv. 6: (1 fm, ökn) 6 gånger, 12 fm (30)
Varv. 7: (4 fm, ökn) 6 gånger (36)
Varv. 8: 1 fm i varje m (36)
Varv. 9: (5 fm, ökn) 6 gånger (42)
Varv. 10: (6 fm, ökn) 6 gånger (48)
Varv. 11-18: 1 fm i varje m (48)
Montera säkerhetsögat i kanten på den grå delen av ögat så det är 2 varv över översta delen
av ögat. Se bild. Monter nu hela den grå delen av ögat ihop med säkerhetsögat. Montera
säkerhetsögat så det sitter mellan varv 4 och 5 på huvudet med 12 fm emellan ögonen. Var
uppmärksam på att nosen ska tippa uppåt. Se bild.
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Sy på den grå ögondelen på huvudet. Se bilder.
Fyll huvudet med fyllnadsvadd under arbetets gång.
Varv. 19: (6 fm, minsk) 6 gånger (42)
Varv. 20: (5 fm, minsk) 6 gånger (36)
Varv. 21: (4 fm, minsk) 6 gånger (30)
Varv. 22: (3 fm, minsk) 6 gånger (24)
Varv. 23: (2 fm, minsk) 6 gånger (18)
Varv. 24: (1 fm, minsk) 6 gånger (12)
Varv. 25: (2 fm, minsk) 3 gånger (9)
Avsluta med att lämna en lagom längd garn till att stänga hålet med. Samla ihop de sista 9
maskorna i främre maskbågen med en synål och strama till garnet så att hålet stängs fint.
Fäst garnändarna.

Kropp
Med färg 001
Varv. 1: 6 fm i mr
Varv. 2: (ökn) 6 gånger (12)
Varv. 3: (1 fm, ökn) 6 gånger (18)
Varv. 4: (2 fm, ökn) 6 gånger (24)
Varv. 5: (3 fm, ökn) 6 gånger (30)
Varv. 6: (4 fm, ökn) 6 gånger (36)
Varv. 7: (5 fm, ökn) 6 gånger (42)
Varv. 8-14: 1 fm i varje m (42)
Varv. 15: (5 fm, minsk) 6 gånger (36)
Varv. 16-17: 1 fm i varje m (36)
Varv. 18: (4 fm, minsk) 6 gånger (30)
Varv. 19-20: 1 fm i varje m (30)
Varv. 21: (3 fm, minsk) 6 gånger (24)
Byta till färg 122.
Varv. 22-23: 1 fm i varje m (24)
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Varv. 24: (2 fm, minsk) 6 gånger (18)
Nu virkas armarna fast på den runda delen, det virkas genom båda lager på armen, d.v.s.
alla fyra maskbågarna.
Varv. 25: 2 fm, 5 fm med arm, 5 fm, 5 fm med arm, 1 fm (18)
Varv. 26-27: 1 fm i varje m (18)
Avsluta.

Öra
Med färg 122, gör 2 st.
Varv. 1: 6 fm i mr
Varv. 2: (ökn) 6 gånger (12)
Varv. 3: (3 fm, ökn) 3 gånger (15)
Varv. 4-6: 1 fm i varje m (15)
Avsluta med att lämna en lagom längd garn till montering.

Ben
Med färg 122, gör 2 st.
Varv. 1: 6 fm i mr
Varv. 2: (ökn) 6 gånger (12)
Varv. 3: (1 fm, ökn) 6 gånger (18)
Varv. 4: (2 fm, ökn) 6 gånger (24)
Varv. 5-8: 1 fm i varje m (24)
Fyll foten fast med fyllnadsvadd, resten fylls inte.
Varv. 9: (minsk) 5 gånger, 14 fm (19)
Varv. 10: (minsk) 3 gånger, 13 fm (16)
Varv. 11: (minsk) 2 gånger, 12 fm (14)
Varv. 12 -15: 1 fm i varje m (14)
Avsluta med att lämna en lagom längd garn till montering.
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Blöjbyxa
Med färg 050
Det virkas fram och tillbaka och det vänds med 1 lm efter varje varv.
Varv. 1: 31 lm, vänd
Varv. 2: börja i 2.a lm från virknålen, 30 fm, 1 lm, vänd (30)
Varv. 3: hoppa över 2 fm, 28 fm, 1 lm, vänd (28)
Varv. 4: hoppa över 2 fm, 26 fm, 1 lm, vänd (26)
Varv. 5: hoppa över 2 fm, 24 fm, 1 lm, vänd (24)
Varv. 6: hoppa över 2 fm, 22 fm, 1 lm, vänd (22)
Varv. 7: hoppa över 2 fm, 20 fm, 1 lm, vänd (20)
Varv. 8: hoppa över 2 fm, 18 fm, 1 lm, vänd (18)
Varv. 9: hoppa över 2 fm, 16 fm, 1 lm, vänd (16)
Varv. 10: hoppa över 2 fm, 14 fm, 1 lm, vänd (14)
Varv. 11: hoppa över 2 fm, 12 fm, 1 lm, vänd (12)
Varv. 12: hoppa över 2 fm, 10 fm, 1 lm, vänd (10)
Varv. 13: hoppa över 2 fm, 8 fm, 1 lm, vänd (8)
Varv. 14: hoppa över 2 fm, 6 fm, 1 lm, vänd (6)
Varv. 15: hoppa över 2 fm, 4 fm, 1 lm, vänd (4)
Varv. 16-17: 1 fm i varje m, 1 lm, vänd (4)
Varv. 18: ökn, 2 fm, ökn, 1 lm, vänd (6)
Varv. 19: ökn, 4 fm, ökn, 1 lm, vänd (8)
Varv. 20: ökn, 6 fm, ökn, 1 lm, vänd (10)
Varv. 21: ökn, 8 fm, ökn, 1 lm, vänd (12)
Varv. 22: ökn, 10 fm, ökn, 1 lm, vänd (14)
Varv. 23: ökn, 12 fm, ökn, 1 lm, vänd (16)
Varv. 24: ökn, 14 fm, ökn, 1 lm, vänd (18)
Varv. 25: ökn, 16 fm, ökn, 1 lm, vänd (20)
Varv. 26: Nu virkas det en fm kant kring hela blöjan: 20 fm, 2 fm i samma m i hörnet, 25 fm
längs innerkanten, 2 fm i samma m i hörnet, 29 fm, 2 fm i samma m i hörnet, 25 fm längs
innerkanten.
Avsluta med att lämna en lagom längd garn till montering.

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

Sida 5

Nos
Med färg 122
Varv. 1: 5 fm i mr, 1 sm
Avsluta med att lämna en lagom längd garn till montering.

Svans
Med färg 122
Varv. 1: 6 fm i mr
Varv. 2: (ökn) 6 gånger (12)
Varv. 3: (3 fm, ökn) 3 gånger (15)
Varv. 4-5: 1 fm i varje m (15)
Varv. 6: (3 fm, minsk) 3 gånger (12)
Fyll svansen med fyllnadsvadd.
Avsluta med att lämna en lagom längd garn till montering.
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Montering
Se bilder till montering här under
· Sy på benen på varv 3-8
· Sy på öronen på varv 16, med ca 9 fm emellan
· Brodera ögonbryn mellan varv 8 och 9 med ca 5 fm emellan
· Brodera en vit kant kring ögat
· Sy nosen på spetsen på huvudet och brodera ett streck ner
· Montera blöjbyxan med den korta sidan av byxan på framsidan av pandan. Sy på knappar
på båda sidor.
· Sy huvudet på kroppen
· Sy fast svansen mitt bak
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Mycket nöje!
PifPaf

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

Sida 8

