VIRKMÖNSTER

Frida Får
Design: bytrinemoeller | Hobbii Design
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MATERIAL

2 nystan av Rainbow Cotton 8/4, fg 002
1 nystan av Rainbow Cotton 8/4, fg 003

STORLEK
One size

MÅTT

Virknål 2,5 mm

Längd: ca. 22 cm

Säkerhetsögon 6 mm
Fyllnadsvadd
Knappnålar
Nål till montering

MÖNSTERINFORMATION
Virka runt i spiral.

TEKNIKVIDEOR

GARNKVALITÉ
Rainbow Cotton 8/4, Hobbii
100% bomull / 50 g = 170 meter

FÖRKORTNINGAR

Fastmaska: Länk till video
Ökning: Länk till video
Minskning: Länk till video
Magisk ring: Länk till video
Bubbelmaska: Länk till video

HASHTAGGAR FÖR SOCIALA MEDIER

lm - luftmaska

#hobbiidesign #hobbiifrida

sm - smygmaska
fm - fastmaska
Bm - bubbelmaska (4 oavslutade st i
samma maska, omslag runt nålen och dra
garnet genom alla öglorna på nålen)
Liten bm – liten bubbelmaska (3
oavslutade st i samma maska, omslag runt
nålen och dra garnet genom alla öglorna
på nålen)
Öka 1 m: 2 fm i samma m
Minska 1 m: 2 fm tillsammans
(xx) – siffran inom parentes visar antalet
maskor du ska ha efter varje varv
* * - upprepa det som står mellan
stjärnorna det antalet gånger som står
efter sista stjärnan.
[ ] – upprepa det som står inom parentes
det antalet gånger som står efter sista
parentes

FRÅGOR
Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till
kundservice@hobbii.se
Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.
Lycka till med projektet!
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Mönster

MÖNSTERINFORMATION:
Färgbyte: stick ner nålen genom nästa maska och hämta upp föregående färg med tillbaka.
Du har nu 2 öglor på nålen som när du virkar en vanlig fm. Avsluta fm genom att dra den nya
färgen genom båda öglor på nålen. Dra åt de lösa ändarna och fäst ordentligt.

HUVUD
Färg: 003
Varv 1: 6 fm i magisk ring (6)
Varv 2: öka 1 m x6 (12)
Varv 3: *1 fm, öka 1 m* x6 (18)
Varv 4: *2 fm, öka 1 m* x6 (24)
Varv 5: *3 fm, öka 1 m* x6 (30)
Varv 6: *4 fm, öka 1 m* x6 (36)
Varv 7: *5 fm, öka 1 m* x6 (42)
Varv 8: 1 fm i varje m (42)
Varv 9: 10 fm, 1 bm, 9 fm, 1 bm, 21 fm (42)
Varv 10-14: 1 fm i varje m (42)
Varv 15: *5 fm, minska 1 m* x6 (36)
Varv 16: 1 fm i varje m (36)
Varv 17: *5 fm, öka 1 m* x6 (42)
Varv 18-19: 1 fm i varje m (42)
Varv 20: *6 fm, öka 1 m* x6 (48)
Varv 21: 1 fm i varje m (48)
Byt till färg 002
Varv 22: *7 fm, öka 1 m* x6 (54)
Nu ska vi virka bubbelmaskor. På alla varv där du virkar bm och fm växelvist ska du innan du
drar åt fastmaskorna se till att ”poppa” ut bubblan mot rätsidan, annars kommer maskorna
bilda en bubbla på avigsidan. Uppmärksamma den växlande raden av fastmaskor och
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bubbelmaskor i kommande del. På alla varv som avslutas med en bm: denna bm blir rund
når man virkar fm på nästa varv.
Varv 23: *1 bm, 1 fm* (54)
Varv 24: *8 fm, öka 1 m* x6 (60)
Varv 25: *1 fm, 1 bm* (60)
Varv 26: *9 fm, öka 1 m* x6 (66)
Ögonen placeras mellan varv 18 och 19 med 9 maskors mellanrum.
Varv 27: *1 bm, 1 fm* (66)
Varv 28: 1 fm i varje m (66)
Varv 29: * 1 fm, 1 bm* (66)
Varv 30: 1 fm i varje m (66)
Varv 31: [*1 bm, 1 fm* x4, 1 bm, minska 1 m] x6 (60)
Varv 32: *8 fm, minska 1 m* x6 (54)
Varv 33: [*1 bm, 1 fm* x3, 1 bm, minska 1 m] x6 (48)
Varv 34: *6 fm, minska 1 m* x6 (42)
Varv 35: [*1 bm, 1 fm* x2, 1 bm, minska 1 m] x6 (36)
Varv 36: *4 fm, minska 1 m* x6 (30)
Varv 37: *1 bm, 1 fm, 1 bm, minska 1 m* x6 (24)
Varv 38: * 2 fm, minska 1 m* x6 (18)
Fyll huvudet med vadd
Varv 39: *1 bm, minska 1 m* x6 (12)
Varv 40: minska 1 m x6 (6)
Sy ihop återstående 6 m genom att sy genom ena maskbågen i varje maska.
Dra ihop och fäst trådarna.

KROPP
Färg: 002
Varv 1: 6 fm i magisk ring (6)
Varv 2: öka 1 m x6 (12)
Varv 3: *1 fm, öka 1 m* x6 (18)
Varv 4: *2 fm, öka 1 m* x6 (24)
Varv 5: *3 fm, öka 1 m* x6 (30)
Varv 6: *4 fm, öka 1 m* x6 (36)
Varv 7: [*1 bm, 1 fm* x2, 1 bm, öka 1 m] x6 (42)
Varv 8: *6 fm, öka 1 m* x6 (48)
Varv 9: [*1 bm, 1 fm* x3, 1 bm, öka 1 m] x6 (54)
Varv 10: *8 fm, öka 1 m* x6 (60)
Varv 11: [*1 bm, 1 fm* x4, 1 bm, öka 1 m] x6 (66)
Varv 12: 1 fm i varje m (66)
Varv 13: *1 bm, 1 fm* (66)
Varv 14: 1 fm i varje m (66)
Varv 15: *1 bm, 1 fm* (66)
Varv 16: 1 fm i varje m (66)

Frida Får | No. 1029-212-4311 | © Hobbii 2021 | 4

Varv 17: *1 bm, 1 fm* (66)
Varv 18: 1 fm i varje m (66)
Varv 19: *1 bm, 1 fm* (66)
Varv 20: *9 fm, minska 1 m* x6 (60)
Varv 21: *1 bm, 1 fm* (60)
Varv 22: 1 fm i varje m (60)
Varv 23: *1 bm, 1 fm* (60)
Varv 24: *8 fm, minska 1 m* x6 (54)
Varv 25: *1 bm, 1 fm* (54)
Varv 26: 1 fm i varje m (54)
Varv 27: *1 bm, 1 fm* (54)
Varv 28: *7 fm, minska 1 m* x6 (48)
Varv 29: *1 bm, 1 fm* (48)
Varv 30: *6 fm, minska 1 m* x6 (42)
Varv 31: *1 bm, 1 fm* (42)
Varv 32: 1 fm i varje m (42)
Varv 33: *1 bm, 1 fm* (42)
Varv 34: *5 fm, minska 1 m* x6 (36)
Varv 35: *1 bm, 1 fm* (36)
Varv 36: 1 fm i varje m (36)
Varv 37: *1 bm, 1 fm* (36)
Varv 38: *4 fm, minska 1 m* x6 (30)
Varv 39: *1 bm, 1 fm* (30)
Varv 40: 1 fm i varje m (30)
Varv 41: *1 bm, 1 fm, 1 bm, minska 1 m* x6 (24)
Varv 42: 1 fm i varje m (24)
Fyll rejält med vadd i kroppen.
Klipp garnet men lämna en lång tråd för montering.

ARM
Färg: 003, virka 2 st.
Varv 1: 6 fm i magisk ring (6)
Varv 2: öka 1 m x6 (12)
Varv 3: *1 fm, öka 1 m* x6 (18)
Varv 4: *2 fm, öka 1 m* x6 (24)
Varv 5-6: 1 fm i varje m (24)
Varv 7: *2 fm, minska 1 m* x6 (18)
Varv 8: 1 fm i varje m (18)
Varv 9: *7 fm, minska 1 m* x2 (16)
Byt till färg 002
Varv 10: 1 fm i varje m (16)
Upprepa följande två varv växelvist, 7 gånger totalt:
*1 bm, 1 fm* (16)
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1 fm i varje m (16)
Varv 25: *1 bm, 1 fm* (16)
Fyll rejält med vadd i handen och lite mindre i själva armen. Virka ihop öppningen med sm.
Klipp garnet men lämna en lång tråd för montering.

BEN
Färg: 003, virka 2 st.
Varv 1: 6 fm i magisk ring (6)
Varv 2: 2 fm i varje m (12)
Varv 3: *1 fm, öka 1 m* x6 (18)
Varv 4: *2 fm, öka 1 m* x6 (24)
Varv 5: *3 fm, öka 1 m* x6 (30)
Varv 6-7: 1 fm i varje m (30)
Varv 8: *3 fm, minska 1 m* x6 (24)
Varv 9: 1 fm i varje m (24)
Varv 10: *2 fm, minska 1 m* x6 (18)
Byt färg till 002
Varv 11: 1 fm i varje m (18)
Upprepa följande två varv växelvist, 5 gånger totalt:
*1 bm, 1 fm* (18)
1 fm i varje m (18)
Varv 22: *1 bm, 1 fm* (18)
Fyll foten rejält med vadd och lite mindre i benet. Virka ihop öppningen med sm. Klipp garnet
men lämna en lång tråd för montering.

ÖRA
Färg: 002, virka 2 st.
På öronen virkas lite mindre bubbelmaskor genom att virka 3 oavslutade stolpar i 1 maska.
Varv 1: 6 fm i magisk ring (6)
Varv 2: 1 fm i varje m (6)
Varv 3: öka 1 m x6 (12)
Varv 4: *1 liten bm, 1 fm* (12)
Varv 5: *1 fm, öka 1 m* x6 (18)
Varv 6: *1 liten bm, 1 fm* (18)
Varv 7: 1 fm i varje m (18)
Varv 8: *1 liten bm, 1 fm* (18)
Varv 9: *2 fm, öka 1 m* x6 (24)
Varv 10: *1 liten bm, 1 fm* (24)
Varv 11: 1 fm i varje m (24)
Varv 12: *1 liten bm, 1 fm* (24)
Varv 13: *2 fm, minska 1 m* x6 (18)
Varv 14: *1 liten bm, 1 fm* (18)
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Varv 15: *1 fm, minska 1 m* x6 (12)
Varv 16: *1 liten bm, 1 fm* (12)
Platta till och vik örat. Virka ihop med sm. Klipp garnet men lämna en lång tråd för
montering.

MONTERING
Huvud
Huvudet ska luta neråt lite. Du kan ev. sätta fast huvudet med knappnålar först. Sy genom
kroppens maskor och vidare genom huvudet. Stoppa ner lite extra vadd i halsen innan du
stänger igen helt så huvudet inte hänger och dinglar. Fäst trådarna ordentligt.
Öron
Med bubbelmaskorna på framsidan, placera öronen efter 3:e varv med 6 bubbelmaskors
mellanrum. Fäst trådarna ordentligt.
Ben
Benen placeras under magen och ska vridas lite utåt. Sy fast benen ung. 3 varv från kroppens
början. Fäst trådarna ordentligt.
Armar
Armarna sys fast på 1:e varvet överst på halsen. Fäst trådarna ordentligt.
Rouge
Jag har använt vanligt smink / rouge till Fridas rosa kinder.

Frida Får | No. 1029-212-4311 | © Hobbii 2021 | 7

