VIRKMÖNSTER

Pumpkin Head Doll
Amigurumi

Design: Sweet Softies | Hobbii Design
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MATERIAL

1 nystan Amigo XL - Egg Yolk (A37)
1 nystan Amigo XL - Emerald Green (A31)
1 nystan Amigo XL - Black (A12)

STORLEK
One size

MÅTT

Höjd: ung. 10 cm (svansen ej medräknad)

Virknål 2,75 mm
Virknål 3,75 mm

MÖNSTERINFORMATION

2 säkerhetsögon 7 mm
Fyllnadsvadd
Stoppnål
Sax

Virka denna gulliga pumpa-docka och
använd den som en läskig men gullig
amigurumi prydnad inför Halloween!

HASHTAGGAR FÖR SOCIALA MEDIER

GARNKVALITÉ
Amigo XL, Hobbii
100% akryl
50 g = 285 m

#hobbiipumpkinheaddoll
#hobbiidesign

FÖRKORTNINGAR
MR = magisk ring
BMB = bakre maskbåge
lm = luftmaska
sm = smygmaska
fm = fastmaska
hst = halvstolpe

FRÅGOR

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

INFO OCH TIPS
●

Använd virknål 2,75 mm för alla delar förutom huvudet och stjälken som virkas med 3,75
mm virknål.

BEN (x2)
Med svart garn och virknål 2,75 mm.
(Obs: Benen virkas som en snoddar.)
Början på snodden: 3 lm. Stick ner nålen genom 2:a lm från nålen, omslag, dra igenom, stick
ner nålen i nästa lm, omslag, dra genom. (3 öglor på nålen)
V1.: Lyft 2 öglor från nålen, håll dem med andra handen så de inte går upp. omslag, dra
igenom nålens ögla. Stick ner nålen i den första ögla du lyfte, omslag, dra genom. (2 öglor på
nålen.) Stick ner nålen i andra öglan du lyfte, omslag och dra genom. (3 öglor på nålen)
V 2-12: Upprepa varv 1.
Avsluta med omslag och dra genom alla 3 öglor på nålen.
Maska av men lämna en lång tråd för montering senare när benen ska sys fast på kroppen

ARMAR (x2)
Med svart garn och virknål 2,75 mm.
Upprepa varv 1-8 från ”Ben-avsnittet ” ovan.
Maska av men lämna en lång tråd för montering senare när armarna ska sys fast på kroppen.

KROPP
Med grönt garn och virknål 2,75 mm.
V1: 6 fm i MR. (6)
V2: Öka 1 m i varje m varvet runt. (12)
V3: (Fm, öka 1 mt) x 6. (18)
V4-8: Fm i varje m varje m varvet runt (18)
V9: (4 fm, minska 1 m) x 3. (15)
V10.: Fm i varje m varvet runt. (15)
V11: I BMB, (3 fm, minska 1 m) x 3. (12)
V12: Fm i varje m varvet runt. (12)
Maska av men lämna en lång tråd för montering.
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KLÄNNING
Obs: Jag föredrar att sy fast benen innan jag börjar virk klänningen. Armarna syr jag fast på
vardera sidan kroppen när klänningen är färdig.
Med grönt garn och virknål 2,75 mm. Fäst garnet i en maskas bakre maskbåge på ”kroppens”
varv 11.
V1: 2 lm, hst i varje m varvet runt. *Avsluta med 1 sm i första hst. (15)
V2: 2 lm, (2 hst, öka 1 m) x 5. *Avsluta. (20)
V3: 2 lm, (3 hst, öka 1 m) x 5. *Avsluta. (25)
V4: 2 lm, (4 hst, öka 1 m) x 5. *Avsluta. (30)
V5: 2 lm, (5 hst, öka 1 m) x 5. *Avsluta. (35)
V6: 1 lm, (öka 1 m, sm) varvet runt. *Avsluta.
Maska av och fäst trådarna.

PUMPAHUVUD
Med orange garn och virknål 3,75 mm.
14 lm.
V1 Börja med 1 hst i 3:e lm från nålen. Hst i nästa 11 lm. (12)
V2: 2 lm, vänd. Hst i BMB varvet ut. (12)
V3-12: Upprepa varv 2
Maska av och lämna en lång tråd. Placera säkerhetsögonen mitt på den avlånga biten mellan
varv 5-6 och 7-8.

STJÄLK
Med grönt garn och virknål 3,75 mm.
3 lm.
V1: Fm i 2:a lm från nålen. Fm i nästa m.
Maska av men lämna en lång tråd för montering senare när stjälken ska sys fast på huvudet.

MONTERING
1. Om du inte redan har gjort det ska benen sys fast under kroppen och armarna på
varje sida av kroppen.
2. Sy lösa stygn längs den avlånga pumpadelens övre kant. Dra åt för att stänga igen
toppen. Fortsätt sy ihop pumpans sidor maska efter maska. Stoppa ner vadd i
huvudet men inte för hårt så det blir hål mellan maskorna. När du har fyllt i vadden,
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sy igen pumpahuvudets botten. Forma pumpahuvudet genom att dra upp nålen
genom pumpan från botten och upp genom toppen, dra åt för att bilda en
fördjupning på mitten.
3. Sy fast stjälken på toppen av pumpan.
4. Sy fast pumpahuvudet på kroppen.

Mycket nöje!
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