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DESIGN & TEXT

Soft Cotton
Ca 25 cm
Ca 20 g av vardera fg.8856 (lin), 8857 (ljusgul), 8814 (rosa)
Ca 15 g, 8800 (vit), 8824 (gul), 8845 (orange), 8846 (turkos), 8801 (svart), 8843 (brun), 8861 (gammelrosa),
8847 (limegrön), 8827 (lila), 8808 (röd)
Nr 3
Fyllnadsvadd ca 250 gram samt vetekorn/bönor, plastgranulat för lite tyngd i armar och ben. Tips! Du kan även
använda kardad ull som stoppning.
Christina Eriksson

FÖRKORTNINGAR

lm = luftmaska, fm = fast maska, lmb = luftmaskbåge, sm = smygmaska, hö = hoppa över

VIRKFÖRKLARINGAR

På de arbeten som virkas runt markeras nytt varv med en tråd i avvikande färg. Tag alltid ned i båda maskbågarna om
inget annat anges. På de arbeten som virkas fram och tillbaka vänds varje varv med 2 lm = 1:a fm.

HUVUD

Lägg upp med lin (färg 8856)
Varv 1: Virka 6 lm och slut dem till en ring
Varv 2: Virka 2 fm i varje lm = 12 fm
Varv 3: Virka 2 fm i varannan fm= 18 fm
Varv 4: 2 fm i var 3:e fm = 24 fm
Varv 5: 2 fm i var 4:e fm = 30 fm
Varv 6: 2 fm i var 5:e fm = 36 fm
Varv 7: 2 fm i var 6:e fm = 42 fm
Varv 8: 2 fm i var 7:e fm = 48 fm
Varv 9 – 15: 1 fm i varje fm
Varv 16: *Hö 1 fm, virka 7 fm* upprepa *-* v ut = 42 fm
Varv 17: *Hö 1,fm virka 6 fm* upprepa *-* v ut = 36 fm
Varv 18: *Hö 1 fm, virka 5 fm* upprepa *-* v ut = 30 fm
Varv 19: *Hö 1 fm, virka 4 fm* upprepa *-* v ut = 24 fm
Varv 20: *Hö 1 fm, virka 3 fm* upprepa *-* v ut = 18 fm

KROPP

Lägg upp med vit (färg 8800)
Varv 1: Virka 6 lm och slut dem till en ring
Varv 2: Virka 2 fm i varje lm = 12 fm
Varv 3: Virka 2 fm i varannan fm = 18 fm
Varv 4: 2 fm i var 3:e fm = 24 fm
Varv 5: 2 fm i var 4:e fm = 30 fm
Varv 6: 2 fm i var 5:e fm = 36 fm
Varv 7 – 15: 1 fm i varje fm

VIRKNÅL
TILLBEHÖR

Byt till ljusgul (färg 8857)
Varv 16 – 23: 1 fm i varje fm
Varv 24: *Hö 1 fm, virka 5 fm* upprepa *-* v ut = 30 fm
Varv 25 - 26: 1 fm i varje fm
Varv 27: *Hö 1 fm, virka 4 fm* upprepa *-* v ut = 24 fm
Varv 28 - 29: 1 fm i varje fm
Varv 30: *Hö 1 fm, virka 3 fm* upprepa *-* v ut = 18 fm
Varv 31 – 32: 1 fm i varje fm
BEN

Lägg upp med svart (färg 8801)
Varv 1: Virka 6 lm och slut dem till en ring
Varv 2: Virka 2 fm i varje lm = 12 fm
Varv 3: Virka 2 fm i varannan fm = 18 fm
Varv 4 – 7: Virka 1 fm i varje fm
Byt till vit (färg 8800)
Varv 8: *Hö 1 fm, virka 5 fm* upprepa *-* v ut = 15 fm
Varv 9: *Hö 1 fm, virka 4 fm* upprepa *-* v ut = 12 fm

BÖRJA RANDNINGEN

Två varv vardera av färgerna gul, lila, röd, limegrön, orange, turkos. Upprepa randningen en gång. Avsluta med två varv vitt.

ARMAR

Lägg upp med lin (färg 8856)
Varv 1: Virka 6 lm och slut dem till en ring
Varv 2: 2 fm i varje lm = 12 fm
Varv 3: 2 fm i var 4:e fm = 15 fm
Varv 4 – 5: 1 fm i varje fm
Varv 6: 1 fm i varje fm
Varv 7: *Hö 1 fm, virka 3 fm* upprepa *-* v ut = 12 fm
Varv 8: *Hö 1 fm, virka 5 fm* upprepa *-* v ut = 10 fm
Varv 9: 1 fm i varje fm
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15-01. Fortsättning...
BÖRJA RANDNINGEN

Ett varv vardera av färgerna ljusgul, rosa.
Virka 27 varv med randning. Börja och sluta med ljusgul (färg 8857).

KJOL

Lägg upp med gammel rosa (färg 8861)
Varv 1: Virka 48 lm och slut dem till en ring
Varv 2 - 10: 1 fm i varje fm
Varv 11: 2 fm i var 8:e fm = 54 fm
Varv 12: 1 fm i varje fm
Varv 13: 2 fm i var 9:3 fm = 60 fm
Varv 14 - 17: 1 fm i varje fm
Byt till turkos (färg 8846)
Varv 18: 1 sm i varje fm

HÄNGSLEN

Virkas runt linningen med turkos (färg 8846)
Varv 1: *Hö 1 fm, virka 7 fm* upprepa *-* v ut = 42 fm
Varv 2: Virka 6 fm in på nästa varv. Vänd
Varv 3 – 30: 2 lm (1:a fm på varvet), 2 fm. Vänd
Tag av garnet. Nästa hängsla virkas i de tre återstående fm lika som ovanstående.
Sy fast hängslena på kjolens framsida/utsida med två rosa korsstygn.

LAPPAR PÅ KJOL

En vardera av röd, ljusgrön, orange, ljusgul, lila
Varv 1: Lägg upp 7 lm. Vänd och tag ned i 4:e lm från nålen. Virka 4 fm. Vänd.
Varv 2 – 4: 2 lm (1:a fm på varvet) 4 fm.
Sy fast lapparna lite här och var runt om kjolen.

MONTERING

Fäst alla trådar, stoppa fötter och armar, först med vete, plastgranulat eller liknande så det blir lite tyngd. Fyll sedan på
med fyllnadsvadd. OBS! Endast fötter och händer skall fyllas med bönorna. Ben och armar skall vara platta. Kroppen
stoppas nedtill med vete, plastgranulat eller liknande för extra tyngd och sedan hårt med fyllnadsvadd. Huvudet stoppas
endast med fyllnadsvadd. Klipp till garn i lagom längd, beroende på hur långt hår du vill att dockan skall ha. Trä igenom
ena ändan på en nål och sy igenom till hälften i en m i huvudet. Gör en enkel knut. Täck huvudet med ”hår”. Gör några
hårband. Virka 50 lm. Tag av garnet och knyt fast i några hårtofsar. Sy ögon; Gör först ett korsstygn. Sy sedan runt om
och avsluta med ytterligare ett korsstygn. Munnen syr du med ett stygn över 1 maska.
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