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MATERIAL

MÅTT

1 nystan Friends Cotton 8/4 White (001)
1 nystan Friends Cotton 8/4 Black (124)
1 nystan Friends Cotton 8/4 Lemon (23)
1 nystan Friends Cotton 8/4 Peach (33)
1 nystan Friends Cotton 8/4 Pink (47)
1 nystan Friends Cotton 8/4 Hint of Pink (50)
1 nystan Friends Cotton 8/4 Beige (05)
1 nystan Friends Cotton 8/4 Capri Blue (90)
1 nystan Friends Cotton 8/4 Tomato (40)
1 nystan Friends Cotton 8/4 Turquoise (94)

MÖNSTERINFORMATION

1 nystan Friends Cotton 8/8 Grape (65)
Virknål 2,5 mm och 3,5 mm
2 säkerhetsögon 4 mm
2 säkerhetsögon 9 mm

Klubba 7 x 3 cm
Godis 6 x 2,5 cm
Candy Corn 6 x 5 cm
Kattkorg 9 x 7 cm
Halloween måste inte vara läskigt!
Det här mönstret innehåller en söt Kattkorg
och godsaker. Använd korgen till att förvara
dina virkade godisar i eller ha den med när
du går på bus eller godis och samla in riktiga
mumsbitar!

HASHTAGGAR FÖR SOCIALA MEDIER
#hobbiidesign
#hobbiitrickortreat

Svart broderitråd
Fyllnadsvadd

GARNKVALITÉ
Friends Cotton 8/4, Hobbii
100% Bomull/ 50 g = 160 meter
Friends Cotton 8/8, Hobbii
100% Bomull/ 50 g = 75 meter

FÖRKORTNINGAR
Lm = luftmaska
Fm = fastmaska
Sm = smygmaska
St = stolpe
Öka 1 m: gör två fm i samma maska
Minska 1 m: virka ihop två maskor

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

KLUBBA
Med Capri Blue Friends 8/4 och 2,5 mm virknål
Börja med en magisk ring
V1: 6 fm i den magiska ringen
Byt till White
V2: 1 fm i varje m (6)
Upprepa varv 1 och 2, byt färg vid varje nytt varv. Fortsätt tills du har totalt 46 varv.
Fäst den Capri Blue tråden, lämna en lång bit av den vita tråden.
Den här delen ska ej stoppas
Rulla ihop delen, sy fast så den ej öppnas igen med hjälp av den vita tråden du sparade.

PINNE

Med Beige Friends 8/4 och 2,5 mm virknål
Börja med en magisk ring
V1: 6 fm i den magiska ringen
V2-10: 1 fm i varje m (6)
Klipp av tråden men lämna en bit till att sy fast med.
Stoppa pinnen och sy fast den på klubban.

ROSETT

Med Tomato Friends 8/4 och 2,5 virknål
Börja med en magisk ring, dra inte ihop den för tight än.
Du ska virka allt nedan i ringen, därför behöver den vara vid.
3 lm, 3 st, 3 lm, 1 sm, 3 lm, 3 st, 3 lm, 1 sm.
Dra ihop ringen.
Klipp av tråden men lämna en ca 20 cm lång bit. Vira tråden runt mitten av rosetten några
gånger tills du tycker att det ser bra ut.
Sy fast rosetten på klubban

GODIS

Med Turquoise Friends 8/4 och 2,5 mm virknål
Börja med en magisk ring
V1: 6 fm i den magiska ringen
Byt till Pink
V2: 1 fm i varje m (6)
Upprepa varv 1 och 2, byt färg vid varje nytt varv. Fortsätt tills du har totalt 27 varv.
Fäst Turquoise tråden, lämna en lång bit av Pink tråden.
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Den här delen ska ej stoppas
Rulla ihop delen, sy fast så den ej öppnas igen med hjälp av den tråden du sparade.

GODIS SIDOR (gör 2)

Med Lemon Friends 8/4 och 2,5 mm virknål
Börja med en magisk ring
V1: 6 fm i den magiska ringen (6)
V2: 1 fm i varje m (6)
V3: [öka 1 m] x6 (12)
V4-5: 1 fm i varje m (12)
Avsluta med 1 sm.
Klipp av tråden men lämna en bit till att sy fast med.
Nåla fast sidorna på godisen och sy fast.

CANDY CORN

Med Lemon Friends 8/4 och 2,5 mm virknål
Virka 10 lm
V1: börja i andra lm från nålen, 8 fm, 3 fm i samma m, vänd utan att vända arbetet, 7 fm, öka
1 m (20)
V2: öka 1 m, 7 fm, [öka 1 m] x3, 7 fm, [öka 1 m] x2 (26)
V3: [öka 1 m] x2, 9 fm, [öka 1 m] x4, 9 fm, [öka 1 m] x2 (34)
R4-8: 1 fm i varje m (34)
Byt till Peach
V9: 1 fm i varje m (34)
V10: minska 1 m, 12 fm, minska 1 m, 1 fm, minska 1 m, 12 fm, minska 1 m, 1 fm (30)
V11: 1 fm i varje m (30)
V12: minska 1 m, 10 fm, minska 1 m, 1 fm, minska 1 m, 10 fm, minska 1 m, 1 fm (26)
V13: 1 fm i varje m (26)
V14: minska 1 m, 8 fm, minska 1 m, 1 fm, minska 1 m, 8 fm, minska 1 m, 1 fm (22)
Byt till White
V15: 1 fm i varje m (22)
Sätt fast ett par 4 mm säkerhetsögon mellan varv 11 och 12 med 4 maskor emellan. Brodera
en svart mun och rosa kinder
Börja stoppa med fyllningsvadd
V16: minska 1 m, 7 fm, [minska 1 m] x2, 7 fm, minska 1 m (18)
V17: 1 fm i varje m (18)
V18: [1 fm, minska 1 m] x6 (12)
V19: 1 fm i varje m (12)
V20: [minska 1 m] x6 (6)
Klipp av tråden och sy igen hålet.

KATTKORG

Med Grape Friends 8/8, och 3.5 mm virknål
Börja med en magisk ring
V1: 6 fm i den magiska ringen (6)
V2: [öka 1 m] x6 (12)
V3: [1 fm, öka 1 m] x6 (18)
V4: [2 fm, öka 1 m] x6 (24)
V5: [3 fm, öka 1 m] x6 (30) )
V6: [4 fm, öka 1 m] x6 (36)
V7: [5 fm, öka 1 m] x6 (42)
V8: i bakre maskbågen, 1 fm i varje m (42)
V9-17: 1 fm i varje m (42)
V18: [6 fm, öka 1 m] x6 (48)
V20-21: 1 fm i varje m (48)
Avsluta med 2 sm

Trick or Treat | No. 1011-213-6999 | © Hobbii 2021 | 4

Klipp av tråden och fäst alla trådar
Sätt fast ett par 9 mm säkerhetsögon mellan varv 16 och 17 med 5 m emellan.

ÖRA (gör 2)

Med Grape Friends 8/8, och 3.5 mm virknål
Börja med en magisk ring
V1: 6 fm i den magiska ringen (6)
V2: 1 fm i varje m (6)
V3: [öka 1 m] x6 (12)
V4-5: 1 fm i varje m (12)
V6: [1 fm, minska 1 m] x4 (8)
Avsluta med 1 sm
Klipp av tråden men lämna en bit till att sy fast med.

NOS

Med Hint of Pink Friends 8/4 och 2,5 mm virknål
Börja med en magisk ring
V1: 8 fm i den magiska ringen (8)
Avsluta med 1 sm
Klipp av tråden men lämna en bit till att sy fast med.
Sy fast nosen på korgen
Brodera en svart mun och morrhår

KINDER (gör 2)

Med Pink Friends 8/4 och 2,5 mm virknål
Börja med en magisk ring
V1: 6 fm i den magiska ringen (6)
Avsluta med 1 sm
Klipp av tråden men lämna en bit till att sy fast med.
Sy fast kinderna på korgen
Nåla fast öronen och sy fast dom

HANDTAG

Med Black Friends 8/4 och 2,5 mm virknål
Placera din virknål i ena sidan på korgen, gör 1 fm i de nästa 4 maskorna. Gör 1 lm och vänd.
V2: 1 fm i varje m, gör 1 lm och vänd (4)
Upprepa varv 2 tills du har totalt 40 varv, eller så långt som du vill ha ditt handtag.
Klipp av tråden men lämna en lång bit.
Sy fast handtaget på den motsatta sidan av korgen.
Fäst alla trådar.
Njut!
Super Cute Design / Jennifer Santos
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VÄGLEDNING
KLUBBA

GODIS

Trick or Treat | No. 1011-213-6999 | © Hobbii 2021 | 6

CANDY CORN

KATTKORG

Trick or Treat | No. 1011-213-6999 | © Hobbii 2021 | 7

Trick or Treat | No. 1011-213-6999 | © Hobbii 2021 | 8

HANDTAG
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