VIRKMÖNSTER
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Design: Sweet Softies | Hobbii Design
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MATERIAL

1 nystan Fluffy Day - Light Grey (03)
1 nystan Fluffy Day - Jade (23)
1 nystan Fluffy Day - Marsala (17)
1 nystan Fluffy Day - White (01)
Virknål 2,75 mm
Virknål 5,00 mm

STORLEK
Onesize

MÅTT

Höjd: Ca 10 cm (om svansen inte räknas med)

MÖNSTER INFORMATION

2 säkerhetsögon 7 mm
Fyllnadsvadd
Stoppnål
Sax

Denna bedårande julkattunge är perfekt att
fylla en julstrumpa med! Du kan också göra
amigurumi-kattungen som pynt till julgranen
om du vill.

HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER

GARNKVALITET
Fluffy Day, Hobbii
100% akryl / 100 g = 285 meter

#hobbiidesign
#hobbiichristmaskitty

FÖRKORTNINGAR

MR = magisk ring
lm = luftmaska
sm = smygmaska
fm = fastmaska
hst = halvstolpe
st = stolpe
St-st = Start Stolpe-börja utan luftmaskor

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

INFO OCH TIPS
●
●

Använd virknål 2,75 mm till alla delar i mönstret, utom halsduken. Till halsduken ska du
använda virknål 5 mm.
För att ge din amigurumi en pälsaktig textur med Fluffy Day-garnet ska du virka
kattungens grå delar (dvs. huvud, öron, armar och ben) med avigsidan utåt. Och som
kontrast virkas kroppen med rätsidan utåt, så den får ett slätare utseende.

ÖRON (x2)
Med grått garn.
1. v: 6 fm i MR (6)
2. v: (2 fm, ökn) x 2 (8)
3. v: (3 fm, ökn) x 2 (10)
Avsluta med en lång tråd som ska användas senare för att sy fast öronen på huvudet med.

ARMAR (x2)
Med grått garn.
1. v: 6 fm i MR (6)
2. v: (2 fm, ökn) x 2 (8)
3.-6. v: Fm varvet runt (8)
7. v: (2 fm, minsk) x 2 (6)
8. v: Fm varvet runt (6)
9. v: (Fm, minsk) x 2 (4)
10. v: Fm varvet runt (4)
Avsluta med en lång tråd som ska användas senare för att sy fast armen på kroppen med.

BEN (x2)
Med grått garn.
1. v: 6 fm i MR (6)
2. v: Fm i fösta m. I andra m: fm, lm, st, lm, sm. I var och en av de nästa 2 m: lm, st, lm, sm. Sm
i de sista 2 m.
Avsluta med en lång tråd som ska användas senare för att sy fast benet på kroppen med.

HUVUD
Börja med grått garn.
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1. v: 6 fm i MR (6)
2. v: Ökn varvet runt (12)
3. v: (Fm, ökn) x 6 (18)
4. v: (2 fm, ökn) x 6 (24)
5. v: (3 fm, ökn) x 6 (30)
6. v: (4 fm, ökn) x 6 (36)
7 -13. v: Fm varvet runt (36)
14. v: (4 fm, minsk) x 6 (30)
15. v: (3 fm, minsk) x 6 (24)
Sätt fast 7mm-säkerhetsögonen mellan varv 10 och 11 med 7 m emellan. Sy fast båda öronen
på huvudet. Fyll huvudet ordentligt med vadd och fortsätt fylla under arbetets gång.
16. v: (2 fm, minsk) x 6 (18)
17. v: (Fm, minsk) x 6 (12)
18. v: Fm varvet runt (12)
Avsluta inte. Fortsätt med kroppen som beskrivits här under.

KROPP
Byta till grönt garn.
19. v: (1 fm, ökn) x 6 (18)
20. v: (2 fm, ökn) x 6 (24)
21. v: (3 fm, ökn) x 6 (30)
22. v: (4 fm, ökn) x 6 (36)
23. v: (5 fm, ökn) x 6 (42)
24-25. v: Fm varvet runt (42)
Byta till vitt garn.
26. v: Fm varvet runt (42)
Byta till rött garn.
27-29. v: Fm varvet runt (42)
Byta till vitt garn.
30 v: Fm varvet runt (42)
Byta till grönt garn.
31. v: Fm varvet runt (42)
32. v: (5 fm, minsk) x 6 (36)
33. v: (4 fm, minsk) x 6 (30)
34. v: (3 fm, minsk) x 6 (24)
36. v: (2 fm, minsk) x 6 (18)
Sy fast armarna på delen mellan huvudet och kroppen. Sy fast benen på kroppen.
37. v: (Fm, minsk) x 6 (12)
38. v: Minsk varvet runt (6)
Avsluta med en lång tråd som ska användas för att sy ihop hålet med.

SVANS
Med grått garn.
Notera: Svansen virkas som en I-cord. Du hittar en videovägledning här:
www.sweetsofties.com/2018/04/i-cord-tutorial.html
Börja på I-corden: 3 lm. Stick ner i 2.a lm från virknålen, gör ett omslag, dra igenom en ögla,
stick virknålen i nästa lm, gör ett omslag, dra igenom en ögla. (3 öglor på nålen)
1. v: Lyft 2 öglor av virknålen och håll fast i dem ordentligt med handen utan virknål, så att de
inte går upp. Gör ett omslag, dra igenom öglan på virknålen. Stick virknålen i den första av
öglorna som lyfts av, gör ett omslag, och dra igenom. (2 öglor på virknålen.) Stick virknålen i
den andra öglan som lyftes av, gör ett omslag, dra igenom. (3 öglor på virknålen)
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2 -15. v: Upprepa varv 1.
Till sist: gör ett omslag dra igenom alla 3 öglorna på virknålen.
Avsluta med en lång tråd som ska användas senare för att sy fast svansen på kroppen med.

HALSDUK
Med rött garn och virknål 5 mm.
1. v: 30 m i en st-st.
Avsluta.

MONTERING
1. Om du inte redan har gjort det, ska du nu sy fast öronen på huvudet, och armar och
ben på kroppen.
2. Sy fast svansen nederst på kroppen.
3. Sy med vitt garn franska knutar på den mittersta randen på kattens kropp.
4. Sy en liten näsa och en mun på ansiktet.
5. Vira halsduken runt halsen och sy fast den.

Mycket nöje!
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