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Blandgarn, 50% bomull och 50% akryl. 
Till garnet rekommenderas virknål 3.0, 
men för att få maskorna tätare använd dig 
av virknål 2.5 (stor modell: både 
garnrekommendation och virknål 7).  

Aqua-Liv virkas i ljusblått garn.  

Kroppen  
Virknål 2.5, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12)  
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18)  
Varv 4: 2 fm, 2 fm i nästa maska (24)  
Varv 5: 3 fm, 2 fm i nästa maska (30)  
Varv 6: 4 fm, 2 fm i nästa maska (36) 
Varv 7: 5 fm, 2 fm i nästa maska (42) 
Varv 8: 1 fm i varje maska 
Varv 9: 6 fm, 2 fm i nästa maska (48) 
Varv 10-22: 1 fm i varje maska 
Varv 23: 6 fm, 2 fm tillsammans (42) 
Varv 24: 5 fm, 2 fm tills (36) 
Varv 25: 4 fm, 2 fm tills (30)  
Varv 26: 3 fm, 2 fm tills (24) 
Varv 27: 3 fm, 2 fm i nästa maska x2, 1 
fm, 2 fm i nästa maska x4, 3 fm, 2 fm i 
nästa x2 (32) 
Varv 28: 4 fm, 2 fm i nästa maska x2, 2 
fm, 2 fm i nästa maska x4, 4 fm, 2 fm i 
nästa x2 (40) 
Varv 29: 5 fm, 2 fm i nästa maska x2, 3 

fm, 2 fm i nästa maska x4, 5 fm, 2 fm i 
nästa x2 (48) 
Varv 30: 5 fm, 2 fm tills x2, 3 fm, 2 fm 
tills x4, 5 fm, 2 fm tills x2 (40) 
Varv 31: 4 fm, 2 fm tills x2, 2 fm, 2 fm 
tills x4, 4 fm, 2 fm tills x2 (32) 
Varv 32: 3 fm, 2 fm tills x2, 1 fm, 2 fm 
tills x4, 3 fm, 2 fm tills x2 (24) 
Varv 33: 2 fm, 2 fm tills (18) 
Fyll kroppen med vadd. 
Varv 34: 1 fm, 2 fm tills (12) 
Varv 35: 2 fm tills  
Klipp av tråden och sy ihop hålet, fäst. 

Armar (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2-3: 1 fm i varje maska 
Varv 4: 1 fm, 2 fm i nästa (9) 
Varv 5-8: 1 fm i varje maska 
Klipp av tråden och sy fast armarna på 
kroppen. 

Naturgummibadankan Quack 
Virknål 2.0, virka 2 lm i gult garn 
Huvud 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 1 fm, 2 fm i nästa maska (9) 
Varv 3-4: 1 fm i varje maska 
Varv 5: 1 fm, 2 fm tills (6) 
Klipp av tråden och brodera en näbb 
med orange garn och ögon med svart 
garn på Quacks huvud.  
Kropp 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 1 2 fm i varje maska (12) 
Varv 3-7: 1 fm i varje maska 
Varv 8: 1 fm, 2 fm tills (9)  
Varv 9: 1 fm, 2 fm tills (6) 
Klipp av tråd, sy fast huvud med kropp 
samt sy fast Quack på Aqua-Livs 
huvud. 

Öga  
Virknål 2.5, virka 2 lm i svart garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, byt till 
grönt garn (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska, byt till vitt 
garn (12)  
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18) 
Varv 4: 2 fm, 2 fm i nästa maska (24), 

Aqua-Liv 
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klipp av tråden, men spara en bit för att 
sy fast ögonen med, brodera en vit 
pupill på ögat. 
Sy fast ögat, brodera därefter en mun 
med svart och vitt garn. 

 

LYCKA TILL! 
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Blandgarn, 50% bomull och 50% akryl. 
Till garnet rekommenderas virknål 3.0, 
men för att få maskorna tätare använd dig 
av virknål 2.5 (stor modell: både 
garnrekommendation och virknål 7).  

Battman virkas i blågrått garn. 

Kroppen  
Virknål 2.5, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12)  
Varv 3: 3 fm, 2 fm i nästa maska (15) 
Varv 4: 4 fm, 2 fm i nästa maska (18) 
Varv 5: 5 fm, 2 fm i nästa maska (21) 
Varv 6: 6 fm, 2 fm i nästa maska (24) 
Varv 7: 7 fm, 2 fm i nästa maska (27) 
Varv 8: 8 fm, 2 fm i nästa maska (30) 
Varv 9: 9 fm, 2 fm i nästa maska (33) 
Varv 10: 10 fm, 2 fm i nästa maska 
(36) 
Varv 11: 11 fm, 2 fm i nästa maska 
(39) 
Varv 12: 12 fm, 2 fm i nästa maska 
(42) 
Varv 13: 6 fm, 2 fm i nästa maska (48) 
Varv 14: 7 fm, 2 fm i nästa maska (54) 
Varv 15-23: 1 fm i varje maska 
Varv 24: 7 fm, 2 fm tillsammans (48) 
Varv 25: 6 fm, 2 fm tills (42) 

Varv 26: 5 fm, 2 fm tills (36) 
Varv 27: 4 fm, 2 fm tills (30) 
Varv 28: 3 fm, 2 fm tills (24) 
Varv 29: 2 fm, 2 fm tills (18) 
Fyll kroppen med vadd. 
Varv 30: 1 fm, 2 fm tills (12)  
Varv 31: 2 fm tills  
Klipp av tråden och sy ihop hålet, fäst. 

Armar (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2-6: 1 fm i varje maska 
Varv 7: virka ihop genom att virka 1 fm 
genom 2 maskor – upprepa 2 ggr, 1 
lm, vänd (3) 
Varv 8: 3 fm, fortsätt sedan med att 
virka fingrarna: 3 lm, virka sedan 2 sm 
tillbaka, 1 sm i nästa maska – virka 3 
ggr totalt (det ska bli 3 fingrar). 
Klipp av tråden och sy fast armarna på 
kroppen. 

Ben (virka 2 stycken) 
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12) 
Varv 3-4: 1 fm i varje maska 
Klipp av tråden, stoppa benen med 
vadd och sy fast benen på kroppen. 

Display 
Virknål 2.5, virka 11 lm i ljusgrått garn 
Varv 1: 10 fm, 1 lm, vänd 
Varv 2: 10 fm, 1 lm, vänd 
Varv 3: 10 fm, 1 lm, vänd 
Varv 4: 10 fm, 1 lm, vänd 
Varv 5: 10 fm, 1 lm, vänd 
Varv 6: 10 fm, 1 lm, vänd 
Varv 7: 10 fm, 1 lm, vänd 
Klipp av tråden, brodera en röd pil, 
svarta markeringar och sy fast på 
kroppen. 

Taggar (virka 6 stycken) 
Virknål 2.0, virka 3 lm i orange garn 
Varv 1: 2 fm, 1 lm 
Varv 2: 1 fm 
Sy fast taggarna längs med hela 
kroppen. 

BATtMAN 
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Ögon (virka 2 stycken)  
Virknål 2.5, virka 2 lm i svart garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, byt till 
lila garn (6)  
Varv 2: 1 fm i varje maska, byt till vitt 
garn  
Varv 3: virkas i bakre maskbågen, 1 
fm, 2 fm i nästa maska (9), klipp av 
tråden, men spara en bit för att sy fast 
ögonen med, brodera en vit pupill på 
ögat. 
Sy fast ögonen, brodera därefter en 
mun med svart garn. 

Hitta ett batteri som Battman kan ha i 
handen. 

LYCKA TILL! 
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Blandgarn, 50% bomull och 50% akryl. 
Till garnet rekommenderas virknål 3.0, 
men för att få maskorna tätare använd dig 
av virknål 2.5 (stor modell: både 
garnrekommendation och virknål 7).  

Elli virkas i turkost garn.  

Kroppen  
Virknål 2.5, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12)  
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18)  
Varv 4: 2 fm, 2 fm i nästa maska (24)  
Varv 5: 3 fm, 2 fm i nästa maska (30)  
Varv 6: 4 fm, 2 fm i nästa maska (36) 
Varv 7: 5 fm, 2 fm i nästa maska (42) 
Varv 8: 1 fm i varje maska 
Varv 9: 6 fm, 2 fm i nästa maska (48) 
Varv 10-28: 1 fm i varje maska 
Varv 29: 6 fm, 2 fm tillsammans (42) 
Varv 30: 5 fm, 2 fm tillsammans (36) 
Varv 31: 4 fm, 2 fm tills (30)  
Varv 32: 3 fm, 2 fm tills (24) 
Varv 33: 2 fm, 2 fm tills (18) 
Fyll kroppen med vadd. 
Varv 34: 1 fm, 2 fm tills (12) 
Varv 35: 2 fm tills  
Klipp av tråden och sy ihop hålet, fäst. 

Armar (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2-11: 1 fm i varje maska 
Varv 12: virka ihop genom att virka 1 
fm genom 2 maskor – upprepa 2 ggr, 1 
lm, vänd (3) 
Varv 13: 3 fm, fortsätt sedan med att 
virka fingrarna: 3 lm, virka sedan 2 sm 
tillbaka, 1 sm i nästa maska – virka 3 
ggr totalt (det ska bli 3 fingrar). 
Klipp av tråden och sy fast armarna på 
kroppen. 

Ben (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12) 
Varv 3: 2 fm i varje maska (24) 
Varv 4-7: 1 fm i varje maska 
Klipp av tråden, stoppa benen med 
vadd och sy fast benen på kroppen. 

Öron (virka 2 stycken) 
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 9 fm i 2:a lm från nålen (9) 
Varv 1: 1 fm i varje maska 
Varv 2: 1 fm, 2 fm tills (6) 
Varv 3: virka ihop genom att virka 1 fm 
genom 2 maskor – upprepa 1 ggr, 1 
lm, vänd (2) 
Varv 4: 2 fm 
Sy fast öronen på kroppen. 

Elektricitet 
Virknål 2.0, virka 40 lm i gult garn 
Varv 1: 1 fm i varje maska, klipp av 
tråden, men spara en bit och dra den 
igenom slingan som på bilden. 

Litet öga 
Virknål 2.5, virka 2 lm i svart garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, byt till 
grönt garn (6) 
Varv 2: 1 fm i varje maska, byt till vitt 
garn  
Varv 3: virkas i bakre maskbågen, 2 fm 
i varje maska (12), klipp av tråden, 
men spara en bit för att sy fast ögonen 
med, brodera en vit pupill på ögat. 

ELLI 
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Stort öga 
Virknål 2.5, virka 2 lm i svart garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, byt till 
grönt garn (6) 
Varv 2: 1 fm i varje maska, byt till vitt 
garn  
Varv 3: virkas i bakre maskbågen, 2 fm 
i varje maska (12) 
Varv 4: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18), 
klipp av tråden, men spara en bit för att 
sy fast ögonen med, brodera en vit 
pupill på ögat. 
Sy fast ögonen, brodera därefter en 
mun med svart garn. 

Hitta ett par gamla hörlurar till Elli. 

 

LYCKA TILL! 
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Blandgarn, 50% bomull och 50% akryl. 
Till garnet rekommenderas virknål 3.0, 
men för att få maskorna tätare använd dig 
av virknål 2.5 (stor modell: både 
garnrekommendation och virknål 7).  

Farao virkas i orange garn.  

Kroppen  
Virknål 2.5, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12)  
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18)  
Varv 4: 2 fm, 2 fm i nästa maska (24)  
Varv 5: 3 fm, 2 fm i nästa maska (30)  
Varv 6: 4 fm, 2 fm i nästa maska (36) 
Varv 7: 5 fm, 2 fm i nästa maska (42) 
Varv 8-24: 1 fm i varje maska 
Varv 25: 5 fm, 2 fm tillsammans (36) 
Varv 26: 4 fm, 2 fm tills (30)  
Varv 27: 3 fm, 2 fm tills (24) 
Varv 28: 2 fm, 2 fm tills (18) 
Fyll kroppen med vadd. 
Varv 29: 1 fm, 2 fm tills (12) 
Varv 30: 2 fm tills  
Klipp av tråden och sy ihop hålet, fäst. 

Armar (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 

Varv 2-6: 1 fm i varje maska 
Varv 7: virka ihop genom att virka 1 fm 
genom 2 maskor – upprepa 2 ggr, 1 
lm, vänd (3) 
Varv 8: 3 fm, fortsätt sedan med att 
virka fingrarna: 3 lm, virka sedan 2 sm 
tillbaka, 1 sm i nästa maska – virka 3 
ggr totalt (det ska bli 3 fingrar). 
Klipp av tråden och sy fast armarna på 
kroppen. 

Ben (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 9 fm i 2:a lm från nålen (9) 
Varv 2: 1 fm i varje maska 
Varv 3: 1 fm i varje maska, 1 lm, vänd 
Varv 4: (häl) 1 fm i de första 3 
maskorna, 1 lm, vänd 
Varv 5: 1 fm i varje maska (10) 
Varv 6: 2 fm, 2 tills, 3 fm, 2 tills (7) 
Varv 7-13: 1 fm i varje maska 
Stoppa fötterna och benen med vadd, 
stoppa samtidigt i en piprensare (var 
noga med att vika in ändarna så att 
inte kanterna blir vassa). Klipp av 
tråden och sy fast benen på kroppen. 

Stora örat 
Virknål 2.0, virka 6 lm 
Varv 1-3: 5 fm, 1 lm 
Varv 4: 5 fm 
Varv 5: 4 fm, 1 lm 
Varv 6: 4 fm 
Varv 7: 4 fm, 1 lm 
Varv 8: 3 fm 
Varv 9: 2 fm 
Varv 10: 1 fm 
Varv 11: 1 fm 

Lilla örat 
Virknål 2.0, virka 4 lm 
Varv 1: 3 fm, 1 lm 
Varv 2: 3 fm 
Varv 3: 2 fm 
Varv 4: 1 fm 
Varv 5: 1 fm 
Klipp av tråden och sy fast öron på 
huvudet, brodera lite svart i det stora 
örat. 

 

FARAO 
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Ögon (virka 2 stycken)  
Virknål 2.5, virka 2 lm i svart garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, byt till 
orange garn (6) 
Varv 2: 1 fm i varje maska, byt till vitt 
garn  
Varv 3: virkas i bakre maskbågen, 2 fm 
i varje maska (12), klipp av tråden, 
men spara en bit för att sy fast ögonen 
med, brodera en vit pupill på ögat. 
Sy fast ögonen, brodera därefter en 
mun med svart garn, brodera fyra vita 
tänder på den svarta munnen och 
brodera dit näsan. Brodera också dit 
svart hår på huvudet och en liten tunn 
svans.  

Hitta ett passande farligt avfall till 
Farao. 

 

LYCKA TILL! 

 



  

Mönster framtaget av Matilda Ehnberg 

Blandgarn, 50% bomull och 50% akryl. 
Till garnet rekommenderas virknål 3.0, 
men för att få maskorna tätare använd dig 
av virknål 2.5 (stor modell: både 
garnrekommendation och virknål 7).  

Flamman virkas i orange garn.  

Kroppen  
Virknål 2.5, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12)  
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18)  
Varv 4: 2 fm, 2 fm i nästa maska (24)  
Varv 5: 3 fm, 2 fm i nästa maska (30)  
Varv 6: 4 fm, 2 fm i nästa maska (36)  
Varv 7: 5 fm, 2 fm i nästa maska (42) 
Varv 8: 6 fm, 2 fm i nästa maska (48) 
Varv 9-12: 1 fm i varje maska 
Varv 13: 6 fm, 2 fm tillsammans (42) 
Varv 14-16: 1 fm i varje maska 
Varv 17: 5 fm, 2 fm tills (36) 
Varv 18: 1 fm i varje maska 
Varv 19: 4 fm, 2 fm tills (30) 
Varv 20: virkvarv (i detta fäster du 
flammorna då det är dags för 
montering), virkas i bakre maskbågen, 
1 fm i varje maska 
Varv 21: 3 fm, 2 fm tills (24) 
Varv 22: 2 fm, 2 fm tills (18) 

Fyll kroppen med vadd. 
Varv 23: 1 fm, 2 fm tills (12) 
Varv 24: 2 fm tills  
Klipp av tråden och sy ihop hålet, fäst. 

Flammorna (totalt 5 stycken) 
Minsta flamman (virka 2 stycken) 
Virknål 2.5, virka 5 lm, vänd 
Varv 1: 4 fm, 1 lm 
Varv 2: 4 fm, 1 lm 
Varv 3: 3 fm, 1 lm 
Varv 4: 2 fm, 1 lm 
Varv 5: 1 fm 

Mellan flammor (virka 4 stycken) 
Virknål 2.5, virka 7 lm, vänd 
Varv 1: 6 fm, 1 lm 
Varv 2: 5 fm, 1 lm 
Varv 3: 5 fm, 1 lm 
Varv 4: 4 fm, 1 lm 
Varv 5: 4 fm, 1 lm 
Varv 6: 3 fm, 1 lm 
Varv 7: 3 fm, 1 lm 
Varv 8: 2 fm, 1 lm 
Varv 9: 2 fm, 1 lm 
Varv 10: 1 fm 

Stora flammor (virka 4 stycken) 
Virknål 2.5, virka 9 lm, vänd 
Varv 1: 8 fm, 1 lm 
Varv 2: 7 fm, 1 lm 
Varv 3: 7 fm, 1 lm 
Varv 4: 6 fm, 1 lm 
Varv 5: 6 fm, 1 lm 
Varv 6: 5 fm, 1 lm 
Varv 7: 5 fm, 1 lm 
Varv 8: 4 fm, 1 lm 
Varv 9: 4 fm, 1 lm 
Varv 10: 3 fm, 1 lm 
Varv 11: 3 fm, 1 lm 
Varv 12: 2 fm, 1 lm 
Varv 13: 2 fm, 1 lm 
Varv 14: 1 fm 
Sy ihop flammorna, behåll en öppning 
längst ner och sy fast dem på kroppen 
enligt bild. 

Armar (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2-6: 1 fm i varje maska 

FLAMMAN 
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Varv 7: virka ihop genom att virka 1 fm 
genom 2 maskor – upprepa 2 ggr, 1 
lm, vänd (3) 
Varv 8: 3 fm, fortsätt sedan med att 
virka 2 fingrar: 3 lm, virka sedan 2 sm 
tillbaka, 2 sm, 3 lm virka sedan 2 sm 
tillbaka. 
Klipp av tråden och sy fast armarna på 
kroppen. 

Ben (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 7 fm i 2:a lm från nålen (7) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (14) 
Varv 3-7: 1 fm i varje maska 
Varv 8: 1 fm i varje maska, 1 lm, vänd 
Varv 9: (häl) 1 fm i de första 6  
maskorna, 1 lm, vänd  
Varv 10: 1 fm i varje maska (15) 
Varv 11: 1 fm, 2 fm tills (10) 
Varv 12-18: 1 fm i varje maska  
Stoppa fötterna och benen med vadd, 
stoppa samtidigt i en piprensare (var 
noga med att vika in ändarna så att 
inte kanterna blir vassa). Klipp av 
tråden och sy fast benen på kroppen. 

Öga   
Virknål 2.5, virka 2 lm i svart garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, byt till 
orange garn (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska, byt till vitt 
garn (12) 
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa (18), klipp av 
tråden, men spara en bit för att sy fast 
ögonen med, brodera en vit pupill på 
ögat. 
Sy fast ögonen, brodera därefter en 
mun med svart garn, och vita tänderna. 

Hitta ett passande brännbart-föremål 
till Flamman. 

 

LYCKA TILL! 
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Blandgarn, 50% bomull och 50% akryl. 
Till garnet rekommenderas virknål 3.0, 
men för att få maskorna tätare använd dig 
av virknål 2.5 (stor modell: både 
garnrekommendation och virknål 7).  

Glas-Klara virkas i ljusgrått garn.  

Kroppen  
Virknål 2.5, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12)  
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18)  
Varv 4: 2 fm, 2 fm i nästa maska (24)  
Varv 5: 3 fm, 2 fm i nästa maska (30)  
Varv 6: 4 fm, 2 fm i nästa maska (36) 
Varv 7: 5 fm, 2 fm i nästa maska (42) 
Varv 8-9: 1 fm i varje maska 
Varv 10: 6 fm, 2 fm i nästa maska (48) 
Varv 11-13: 1 fm i varje maska 
Varv 14: 6 fm, 2 fm tillsammans (42) 
Varv 15-16: 1 fm i varje maska 
Varv 17: 5 fm, 2 fm tillsammans (36) 
Varv 18: 4 fm, 2 fm tills (30)  
Varv 19: 3 fm, 2 fm tills (24) 
Varv 20: 2 fm, 2 fm tills (18) 
Fyll kroppen med vadd. 
Varv 21: 1 fm, 2 fm tills (12) 
Varv 22: 2 fm tills  
Klipp av tråden och sy ihop hålet, fäst. 

Öron (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 1 fm, 2 fm i nästa, 1 fm, 2 fm i 
nästa, 1 fm, 1 fm, 1 lm, vänd 
Varv 3: 1 fm 
Klipp av tråden och sy fast öronen på 
kroppen. 

Öga  
Virknål 2.5, virka 2 lm i svart garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, byt till 
blått garn (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska, byt till vitt 
garn (12) 
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18) 
Varv 4: 2 fm, 2 fm i nästa maska (24), 
klipp av tråden, men spara en bit för att 
sy fast ögonen med, brodera en vit 
pupill på ögat. 
Sy fast ögat, brodera därefter en mun 
med svart garn, brodera två vita tänder 
på den svarta munnen. Brodera också 
en spricka på Glas-Klaras vänstra sida.  

Hitta en passande ofärgad glasburk till 
Glas-Klara. 

 

LYCKA TILL! 
 

GLAS-KLARA 
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Blandgarn, 50% bomull och 50% akryl. 
Till garnet rekommenderas virknål 3.0, 
men för att få maskorna tätare använd dig 
av virknål 2.5 (stor modell: både 
garnrekommendation och virknål 7).  

Glasmo virkas i mörkgrönt garn.  

Kroppen  
Virknål 2.5, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12)  
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18)  
Varv 4: 2 fm, 2 fm i nästa maska (24)  
Varv 5: 3 fm, 2 fm i nästa maska (30)  
Varv 6: 4 fm, 2 fm i nästa maska (36) 
Varv 7: 5 fm, 2 fm i nästa maska (42) 
Varv 8-9: 1 fm i varje maska 
Varv 10: 6 fm, 2 fm i nästa maska (48) 
Varv 11-13: 1 fm i varje maska 
Varv 14: 6 fm, 2 fm tillsammans (42) 
Varv 15-16: 1 fm i varje maska 
Varv 17: 5 fm, 2 fm tillsammans (36) 
Varv 18: 4 fm, 2 fm tills (30)  
Varv 19: 3 fm, 2 fm tills (24) 
Varv 20: 2 fm, 2 fm tills (18) 
Fyll kroppen med vadd. 
Varv 21: 1 fm, 2 fm tills (12) 
Varv 22: 2 fm tills  
Klipp av tråden och sy ihop hålet, fäst. 

Ben (virka 6 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2-10: 1 fm i varje maska 
Klipp av tråden och sy fast benen på 
kroppen. 

Stort öga  
Virknål 2.5, virka 2 lm i svart garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, byt till 
senapsgult garn (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska, byt till vitt 
garn (12) 
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18) 

Minde ögon (virka 2 stycken) 
Virknål 2.5, virka 2 lm i svart garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, byt till 
senapsgult garn (6) 
Varv 2: 1 fm i varje maska, byt till vitt 
garn  
Varv 3: virkas i bakre maskbågen, 2 fm 
i varje maska (12), klipp av tråden, 
men spara en bit för att sy fast ögonen 
med, brodera en vit pupill på ögat. 
Sy fast ögonen, brodera därefter en 
mun med svart garn, brodera två vita 
tänder på den svarta munnen. Brodera 
också en spricka på Glasmos högra 
sida.  

Hitta en passande färgad glasburk till 
Glasmo. 

 

LYCKA TILL! 
 

GLASMO 
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Blandgarn, 50% bomull och 50% akryl. 
Till garnet rekommenderas virknål 3.0, 
men för att få maskorna tätare använd dig 
av virknål 2.5 (stor modell: både 
garnrekommendation och virknål 7).  

Kompostina virkas i grönbrunt garn.  

Kroppen  
Virknål 2.5, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 1 fm i varje maska 
Varv 3: 2 fm i varje maska (12)  
Varv 4: 1 fm i varje maska 
Varv 5: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18)  
Varv 6: 1 fm i varje maska 
Varv 7: 2 fm, 2 fm i nästa maska (24)  
Varv 8: 3 fm, 2 fm i nästa maska (30)  
Varv 9: 4 fm, 2 fm i nästa maska (36)  
Varv 10: 5 fm, 2 fm i nästa maska (42) 
Varv 11-13: 1 fm i varje maska 
Varv 14: 6 fm, 2 fm i nästa maska (48) 
Varv 15-22: 1 fm i varje maska 
Varv 23: 7 fm, 2 fm i nästa maska (54) 
Varv 24-26: 1 fm i varje maska 
Varv 27: 7 fm, 2 fm tillsammans (48) 
Varv 28: 6 fm, 2 fm tills (42) 
Varv 29: 5 fm, 2 fm tills (36) 
Varv 30: 4 fm, 2 fm tills (30) 
Varv 31: 3 fm, 2 fm tills (24) 

 

Varv 32: 2 fm, 2 fm tills (18) 
Fyll kroppen med vadd. 
Varv 23: 1 fm, 2 fm tills (12) 
Varv 24: 2 fm tills  
Klipp av tråden och sy ihop hålet, fäst. 

Armar (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2-3: 1 fm i varje maska 
Varv 4: 1 fm, 2 fm i nästa (9) 
Varv 5-6: 1 fm i varje maska 
Klipp av tråden och sy fast armarna på 
kroppen. 

Svans  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 1 fm i varje maska (6) 
Varv 3: 2 fm i varje maska (12) 
Varv 4: 1 fm i varje maska 
Varv 5: 1 fm, 2 fm i nästa (18) 
Varv 6-7: 1 fm i varje maska 
Varv 8: 2 fm, 2 fm i näste (24) 
Varv 9-10: 1 fm i varje maska 
Varv 11: 3 fm, 2 fm i nästa (30) 
Varv 12-13: 1 fm i varje maska  
Stoppa svansen med vadd. Klipp av 
tråden och sy fast svansen på 
kroppen. 

Ögon (virka 2 stycken)  
Virknål 2.5, virka 2 lm i svart garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, byt till 
brunt garn (6) 
Varv 2: 1 fm i varje maska, byt till vitt 
garn  
Varv 3: virkas i bakre maskbågen, 2 fm 
i varje maska (12), klipp av tråden, 
men spara en bit för att sy fast ögonen 
med, brodera en vit pupill på ögat. 
Sy fast ögonen, brodera därefter en 
mun med svart garn, röd tunga och vita 
tänder. 

Blomma 
Virknål 2.5, virka 6 lm i grönt garn  
Varv 1: 5 fm tillbaka, 3 lm vänd 2 hst 
tillbaka (bladet) 

KOMPOSTINA 
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Kronbladet virkas i rosa garn börja i 
toppen på stjälken  

Virka 3 lm, 2 fm tillbaka, upprepa 3 ggr 
(totalt 4 kronblad) avsluta med 1 sm 
och brodera gult i mitten. 
Sy fast blomman i mitten på 
Kompostinas huvud. 

Hitta en tepåse som Kompostina kan 
ha runt handen. 

 

LYCKA TILL! 
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Blandgarn, 50% bomull och 50% akryl. 
Till garnet rekommenderas virknål 3.0, 
men för att få maskorna tätare använd dig 
av virknål 2.5 (stor modell: både 
garnrekommendation och virknål 7).  

Lysien virkas i gult garn.  

Kroppen  
Virknål 2.5, virka 2 lm i senapsgult 
garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12), byt till 
gult garn 
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18)  
Varv 4: 2 fm, 2 fm i nästa maska (24)  
Varv 5: 3 fm, 2 fm i nästa maska (30), 
byt till senapsgult garn 
Varv 6: 1 fm i varje maska 
Varv 7: 4 fm, 2 fm i nästa maska (36) 
Varv 8: 1 fm i varje maska, byt till gult 
garn 
Varv 9: 5 fm, 2 fm i nästa maska (42) 
Varv 10-11: 1 fm i varje maska, varv 11 
byt till senapsgult garn 
Varv 12-14: 1 fm i varje maska, varv 14 
byt till gult garn 
Varv 15-16: 1 fm i varje maska, varv 16 
byt till senapsgult garn 
Varv 17-20: 1 fm i varje maska, varv 20 

byt till gult garn 
Varv 21: 5 fm, 2 fm tillsammans (36) 
Varv 22: 1 fm i varje maska 
Varv 23: 4 fm, 2 fm tills (30)  
Varv 24: 3 fm, 2 fm tills (24), byt till 
senapsgult garn 
Varv 25: 2 fm, 2 fm tills (18) 
Fyll kroppen med vadd. 
Varv 26: 1 fm, 2 fm tills (12) 
Varv 27: 2 fm tills  
Klipp av tråden och sy ihop hålet, fäst. 

Armar (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm i senapsgult 
garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2-3: 1 fm i varje maska, byt till 
gult garn 
Varv 4-6: 1 fm i varje maska, byt till 
senapsgult garn 
Varv 7-9: 1 fm i varje maska, byt till 
gult garn 
10-11: 1 fm i varje maska 
Varv 12: virka ihop genom att virka 1 
fm genom 2 maskor – upprepa 2 ggr, 1 
lm, vänd (3), byt till senapsgult garn 
Varv 13: 3 fm, fortsätt sedan med att 
virka fingrarna: 3 lm, virka sedan 2 sm 
tillbaka, 1 sm i nästa maska – virka 3 
ggr totalt (det ska bli 3 fingrar). 
Klipp av tråden och sy fast armarna på 
kroppen. 

Ben (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm i senapsgult 
garn 
Varv 1: 7 fm i 2:a lm från nålen (7) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (14) 
Varv 3-7: 1 fm i varje maska 
Varv 8: 1 fm i varje maska, 1 lm, vänd 
Varv 9: (häl) 1 fm i de första 6  
maskorna, 1 lm, vänd  
Varv 10: 1 fm i varje maska (15), byt till 
gult garn 
Varv 11: 1 fm, 2 fm tills (10) 
Varv 12: 1 fm i varje maska, byt till 
senapsgult garn 
Varv 13-14: 1 fm i varje maska, byt till 
gult garn 
Varv 15-16: 1 fm i varje maska, byt till 
senapsgult garn 

LYSIEN 
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Varv 17-18: 1 fm i varje maska, byt till 
gult garn 
Varv 19-20: 1 fm i varje maska, byt till 
senapsgult garn  
Varv 21-22: 1 fm i varje maska  
Stoppa fötterna och benen med vadd, 
stoppa samtidigt i en piprensare (var 
noga med att vika in ändarna så att 
inte kanterna blir vassa). Klipp av 
tråden och sy fast benen på kroppen. 

Öron (virka 2 stycken) 
Virknål 2.0, virka 1 fm i senapsgult 
garn på huvudet, 2 lm 
Varv 1: 7 fm i 2:a lm från nålen 
Klipp av tråden och sy fast öron på 
huvudet. 

Ögon (virka 3 stycken)  
Virknål 2.5, virka 2 lm i svart garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, byt till 
grönt garn (6) 
Varv 2: 1 fm i varje maska, byt till vitt 
garn  
Varv 3: virkas i bakre maskbågen, 2 fm 
i varje maska (12), klipp av tråden, 
men spara en bit för att sy fast ögonen 
med, brodera en vit pupill på ögat. 
Sy fast ögonen, brodera därefter en 
mun med svart garn. 

Hitta en glödlampa att fästa fast på 
Lysiens huvud.  

 

LYCKA TILL! 
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Blandgarn, 50% bomull och 50% akryl. 
Till garnet rekommenderas virknål 3.0, 
men för att få maskorna tätare använd dig 
av virknål 2.5 (stor modell: både 
garnrekommendation och virknål 7).  

Metallika virkas i mörkgrått garn.  

Kroppen  
Virknål 2.5, virka 2 lm 
Varv 1: 4 fm i 2:a lm från nålen (4) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (8)  
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (12)  
Varv 4: 2 fm, 2 fm i nästa maska (18)  
Varv 5: 3 fm, 2 fm i nästa maska (22)  
Varv 6: 4 fm, 2 fm i nästa maska (26) 
Varv 7: 5 fm, 2 fm i nästa maska (30) 
Varv 8: 6 fm, 2 fm i nästa maska (34) 
Varv 9: 7 fm, 2 fm i nästa maska (38) 
Varv 10-20: 1 fm i varje maska 
Varv 21: 7 fm, 2 fm tillsammans (34) 
Varv 22: 6 fm, 2 fm tills (30) 
Varv 23: 5 fm, 2 fm tills (26) 
Varv 24: 4 fm, 2 fm tills (22)  
Varv 25: 3 fm, 2 fm tills (18) 
Varv 26: 2 fm, 2 fm tills (12) 
Varv 27: 2 fm i varje maska (24) 
Varv 28: 3 fm, 2 fm i nästa maska (30) 
Varv 29-38: 1 fm i varje maska  
Varv 39: 3 fm, 2 fm tills (24) 

Varv 40: 2 fm, 2 fm tills (18) 
Fyll kroppen med vadd. 
Varv 41: 1 fm, 2 fm tills (12) 
Varv 42: 2 fm tills  
Klipp av tråden och sy ihop hålet, fäst. 

Armar (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2-6: 1 fm i varje maska 
Varv 7: virka ihop genom att virka 1 fm 
genom 2 maskor – upprepa 2 ggr, 1 
lm, vänd (3) 
Varv 8: 3 fm, fortsätt sedan med att 
virka fingrarna: 3 lm, virka sedan 2 sm 
tillbaka, 1 sm i nästa maska – virka 3 
ggr totalt (det ska bli 3 fingrar). 
Klipp av tråden och sy fast armarna på 
kroppen. 

Ben (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12) 
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18) 
Varv 4-7: 1 fm i varje maska 
Klipp av tråden, stoppa benen med 
vadd och sy fast benen på kroppen. 

Öron (virka 2 stycken) 
Virknål 2.0, virka 6 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 1 fm, 2 fm i nästa maska, 2 fm i 
nästa maska (10) 
Varv 3: 3 fm, 2 fm i nästa maska, 2 fm i 
nästa maska (14) 
Varv 4: 5 fm, 2 fm i nästa maska, 2 fm i 
nästa maska (18) 
Varv 5-6: 1 fm i varje maska  
Klipp av tråden och sy fast öronen på 
huvudet. 

Öga  
Virknål 2.5, virka 2 lm i svart garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, byt till 
orange garn (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska, byt till vitt 
garn (12) 
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18) 
Varv 4: 2 fm, 2 fm i nästa maska (24), 
klipp av tråden, men spara en bit för att 

METALLIKA 
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sy fast ögonen med, brodera en vit 
pupill på ögat. 
Sy fast ögat, brodera därefter en mun 
med svart garn.  

Hitta ett passande metall lock till 
Metallika. 

 

LYCKA TILL! 
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Blandgarn, 50% bomull och 50% akryl. 
Till garnet rekommenderas virknål 3.0, 
men för att få maskorna tätare använd dig 
av virknål 2.5 (stor modell: både 
garnrekommendation och virknål 7).  

Nova-Kras virkas i lila garn.  

Kroppen  
Virknål 2.5, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12)  
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18)  
Varv 4: 2 fm, 2 fm i nästa maska (24)  
Varv 5: 3 fm, 2 fm i nästa maska (30)  
Varv 6: 4 fm, 2 fm i nästa maska (36) 
Varv 7-12: 1 fm i varje maska 
Varv 13: 4 fm, 2 fm tillsammans 
(upprepa totalt 3 ggr), 1 fm i resterande 
18 maskor (33) 
Varv 14: 3 fm, 2 fm tills (upprepa totalt 
3 ggr), 5 fm, 2 i nästa (upprepa totalt 3 
ggr) (33) 
Varv 15: 2 fm, 2 fm tills (upprepa totalt 
3 ggr), 6 fm, 2 i nästa (upprepa totalt 3 
ggr) (33) 
Varv 16: 1 fm, 2 fm tills (upprepa totalt 
3 ggr), 7 fm, 2 i nästa (upprepa totalt 3 
ggr) (33) 
Varv 17: 2 fm i de 6 första maskorna, 8 
fm, 2 fm i nästa maska (upprepa totalt 

3 ggr) (42) 
Varv 18: 6 fm, 2 fm i nästa maska (48) 
Varv 19: 7 fm, 2 fm i nästa maska (54) 
Varv 20-23: 1 fm i varje maska   
Varv 24: 7 fm, 2 fm tills (48) 
Varv 25-26: 1 fm i varje maska  
Varv 27: 6 fm, 2 fm tills (42)  
Varv 28-29: 1 fm i varje maska 
Varv 30: 5 fm, 2 fm tills (36) 
Varv 31-32: 1 fm i varje maska 
Varv 33: 4 fm, 2 fm tills (30) 
Varv 34: 3 fm, 2 fm tills (24) 
Varv 35: 2 fm, 2 fm tills (18) 
Varv 36: 1 fm, 2 fm tills (12) 
Varv 37: 2 fm tills 
Klipp av tråden och sy ihop hålet, fäst. 

Armar (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2-8: 1 fm i varje maska 
Varv 9: virka ihop genom att virka 1 fm 
genom 2 maskor – upprepa 2 ggr, 1 
lm, vänd (3) 
Varv 10: 3 fm, fortsätt sedan med att 
virka fingrarna: 3 lm, virka sedan 2 sm 
tillbaka, 1 sm i nästa maska – virka 3 
ggr totalt (det ska bli 3 fingrar). 
Klipp av tråden och sy fast armarna på 
kroppen. 

Ben (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12) 
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18) 
Varv 4-6: 1 fm i varje maska 
Varv 7: 2 fm tills x 4, 1 fm i resterande 
10 maskor (14) 
Varv 8: 2 fm tills x 2, 1 fm i 
resterande10 maskor (12) 
Klipp av tråden, stoppa benen med 
vadd och sy fast benen på kroppen. 

Taggar (virka 5 stycken) 
Virknål 2.0, virka 4 lm i orange garn 
Varv 1: 3 fm, 1 lm 
Varv 2: 2 fm, 1 lm 
Varv 3: 1 fm 
Varv 4: 1 fm 

Nova-Kras 
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Sy fast taggarna längs med hela 
kroppen. 

Ögon (virka 2 stycken)  
Virknål 2.5, virka 2 lm i svart garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, byt till 
grönt garn (6) 
Varv 2: 1 fm i varje maska, byt till vitt 
garn  
Varv 3: virkas i bakre maskbågen, 2 fm 
i varje maska (12), klipp av tråden, 
men spara en bit för att sy fast ögonen 
med, brodera en vit pupill på ögat. 
Sy fast ögonen, brodera därefter 
ögonbryn och en mun med svart garn. 

Hitta några passande porslinbitar till 
Nova-Kras. 

 

LYCKA TILL! 
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Blandgarn, 50% bomull och 50% akryl. 
Till garnet rekommenderas virknål 3.0, 
men för att få maskorna tätare använd dig 
av virknål 2.5 (stor modell: både 
garnrekommendation och virknål 7).  

Pantomen virkas i gult garn.  

Kroppen  
Virknål 2.5, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12)  
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18)  
Varv 4: 1 fm i varje maska 
Varv 5: 2 fm, 2 fm i nästa maska (24) 
Varv 6: 1 fm i varje maska 
Varv 7: 3 fm, 2 fm i nästa maska (30)  
Varv 8: 1 fm i varje maska 
Varv 9: 4 fm, 2 fm i nästa maska (36) 
Varv 10: 5 fm, 2 fm i nästa maska (42) 
Varv 11-13: 1 fm i varje maska 
Varv 14: 6 fm, 2 fm i nästa maska (48) 
Varv 15-24: 1 fm i varje maska 
Varv 25: 6 fm, 2 fm i nästa maska (42) 
Varv 26: 5 fm, 2 fm tillsammans (36) 
Varv 27: 4 fm, 2 fm tills (30)  
Varv 28: 3 fm, 2 fm tills (24) 
Varv 29: 2 fm, 2 fm tills (18) 
Fyll kroppen med vadd. 
Varv 30: 1 fm, 2 fm tills (12) 

Varv 31: 2 fm tills  
Klipp av tråden och sy ihop hålet, fäst. 

Armar (virka 4 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2-7: 1 fm i varje maska 
Varv 8: virka ihop genom att virka 1 fm 
genom 2 maskor – upprepa 2 ggr, 1 
lm, vänd (3) 
Varv 9: 3 fm, fortsätt sedan med att 
virka fingrarna: 3 lm, virka sedan 2 sm 
tillbaka, 1 sm i nästa maska – virka 3 
ggr totalt (det ska bli 3 fingrar). 
Klipp av tråden och sy fast armarna på 
kroppen. 

Ben (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 7 fm i 2:a lm från nålen (7) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (17) 
Varv 3-6: 1 fm i varje maska 
Varv 7: 1 fm i varje maska, 1 lm, vänd 
Varv 8: (häl) 1 fm i de första 6 
maskorna, 1 lm, vänd 
Varv 9: 1 fm i varje maska (15) 
Varv 10: 1 fm, 2 fm tills (10) 
Varv 11-15: 1 fm i varje maska 
Stoppa fötterna och benen med vadd, 
stoppa samtidigt i en piprensare (var 
noga med att vika in ändarna så att 
inte kanterna blir vassa). Klipp av 
tråden och sy fast benen på kroppen. 

Returmärke på magen  
Virknål 2.5, virka 2 lm i ljusgult garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12)  
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18)  
Varv 4: 2 fm, 2 fm i nästa maska (24) 
Varv 6: 3 fm, 2 fm i nästa maska (30) 
Brodera en gul pil och en blå pil.  

Armband med elektromagnet (virka 
2 stycken)  
Virknål 2.5, virka 7 lm i blått garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, 1 lm 
vänd, 
Varv 2-9: 1 fm i varje maska, 1 lm vänd 
Vik ihop dem och sy en söm längs med 

Pantomen 
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så det blir ett armband. Brodera en grå 
knapp på armbanden. 

Mask  
Virknål 2.5, virka 26 lm i blått garn 
Varv 1: 1 fm i varje maska, 1 lm vänd 
Varv 2: 1 fm i de första 8 maskorna, 
virka 13 lm, hoppa över 3 fm (stick ner 
nålen i den 4e fm), virka 1 fm i nästa 2 
fm, virka 13 lm, hoppa över 3 fm, 
fortsätt med 1 fm i sista 8 maskorna, 1 
lm, vänd 
Varv 3-6:1 fm i nästa 8:a maskor, vänd 
Varv 7: virka 8 fm runt lopen, virka 
samman ”ögonen” sedan 8 fm runt 
lopen 
Varv 8-11: 1 fm i nästa 8:a maskor. 
Sätt fast två snöre så masken kan 
knytas fast på Pantomen. 

Ögon (virka 2 stycken)  
Virknål 2.5, virka 2 lm i svart garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, byt till 
blått garn (6) 
Varv 2: 1 fm i varje maska, byt till vitt 
garn  
Varv 3: virkas i bakre maskbågen, 2 fm 
i varje maska (12), klipp av tråden, 
men spara en bit för att sy fast ögonen 
med, brodera en vit pupill på ögat. 
Sy fast ögonen, brodera därefter en 
mun med svart och rött garn till tungan.  

Hitta en passande pantflaska eller 
pantburk till Pantomen. 

 

LYCKA TILL! 
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Blandgarn, 50% bomull och 50% akryl. 
Till garnet rekommenderas virknål 3.0, 
men för att få maskorna tätare använd dig 
av virknål 2.5 (stor modell: både 
garnrekommendation och virknål 7).  

Pappis virkas i rosa garn.  

Kroppen  
Virknål 2.5, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12)  
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18)  
Varv 4: 2 fm, 2 fm i nästa maska (24)  
Varv 5: 5 fm, 2 fm i nästa maska (28)  
Varv 6: 5 fm, 2 fm i nästa maska, 
varvet avslutas med 4 fm (32)  
Varv 7: 1 fm i varje maska av de första 
17 fm, fortsätt sedan varvet ut genom 
att upprepa att virka 2 fm, 2 fm i nästa 
(37) 
Varv 8-9: 1 fm i varje maska 
Varv 10: 5 fm, 2 fm i nästa maska 
(virka 3 ggr totalt), fortsätt sedan varvet 
ut med 3 fm, 2 fm i nästa, varvet 
avslutas med 3 fm (44) 
Varv 11: 6 fm, 2 fm i nästa maska, 
varvet avslutas med 2 fm (50)  
Varv 12: 7 fm, 2 fm i nästa maska, 
varvet avslutas med 2 fm (56) 

Varv 13-23: 1 fm i varje maska 
Varv 24: 7 fm, 2 fm tills, avslutas med 
2 fm tillsammans (49) 
Varv 25: 1 fm i varje maska 
Varv 26: 6 fm, 2 fm tills, avslutas med 
2 fm tills (42) 
Varv 27: 1 fm i varje maska 
Varv 28: 5 fm, 2 fm tills (36) 
Varv 29: 4 fm, 2 fm tills (30) 
Varv 30: 1 fm i varje maska 
Varv 31: 3 fm, 2 fm tills (24) 
Varv 32: 2 fm, 2 fm tills (18) 
Fyll kroppen med vadd. 
Varv 33: 1 fm, 2 fm tills (12) 
Varv 34: 2 fm tills  
Klipp av tråden och sy ihop hålet, fäst. 

Armar (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2-11: 1 fm i varje maska 
Varv 12: virka ihop genom att virka 1 
fm genom 2 maskor – upprepa 2 ggr, 1 
lm, vänd (3) 
Varv 13: 3 fm, fortsätt sedan med att 
virka fingrarna: 3 lm, virka sedan 2 sm 
tillbaka, 1 sm i nästa maska – virka 3 
ggr totalt (det ska bli 3 fingrar). 
Klipp av tråden och sy fast armarna på 
kroppen. 

Ben (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 7 fm i 2:a lm från nålen (7) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (14) 
Varv 3-7: 1 fm i varje maska 
Varv 8: 1 fm i varje maska, 1 lm, vänd 
Varv 9: (häl) 1 fm i de första 6  
maskorna, 1 lm, vänd  
Varv 10: 1 fm i varje maska (15) 
Varv 11: 1 fm, 2 fm tills (10) 
Varv 12-20: 1 fm i varje maska  
Stoppa fötterna och benen med vadd, 
stoppa samtidigt i en piprensare (var 
noga med att vika in ändarna så att 
inte kanterna blir vassa). Klipp av 
tråden och sy fast benen på kroppen. 

Tunga 
Virknål 2.0, virka 5 lm i rött garn 
Varv 1: 4 st i 2:a lm från nålen 

PAPPIS 
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Ögon (virka 2 stycken)  
Virknål 2.5, virka 2 lm i svart garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, byt till 
grönt garn (6) 
Varv 2: 1 fm i varje maska, byt till vitt 
garn  
Varv 3: virkas i bakre maskbågen, 2 fm 
i varje maska (12)  
Varv 4: 2 fm, 2 fm i nästa, klipp av 
tråden, men spara en bit för att sy fast 
ögonen med, brodera en vit pupill på 
ögat. 
Sy fast ögonen, brodera därefter en 
mun med svart garn, brodera två vita 
tänder på den svarta munnen och sy 
fast tungan.  

Prickar (virka 6 stycken) 
Virknål 2.5, virka 2 lm i lila garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12) tag av 
garn (3 styck) 
Varv 3: 1 fm, 2 i nästa (18) tag av garn 
(3 stycken) 
Klipp av tråden och sy fast prickarna 
på huvudet. 
 

Klipp och klistra ihop en passande 
pappersförpackning till Pappis. 

 

LYCKA TILL!  
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Blandgarn, 50% bomull och 50% akryl. 
Till garnet rekommenderas virknål 3.0, 
men för att få maskorna tätare använd dig 
av virknål 2.5 (stor modell: både 
garnrekommendation och virknål 7).  

Plastis virkas i grönt garn.  

Kroppen  
Virknål 2.5, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12)  
Varv 3: 1 fm i varje maska 
Varv 4: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18)  
Varv 5: 1 fm i varje maska 
Varv 6: 2 fm, 2 fm i nästa maska (24)  
Varv 7-9: 1 fm i varje maska 
Varv 10: 3 fm, 2 fm i nästa maska (30)  
Varv 11-12: 1 fm i varje maska  
Varv 13: 4 fm, 2 fm i nästa maska (36) 
Varv 14-15: 1 fm i varje maska 
Varv 16: 5 fm, 2 fm i nästa maska (42)  
Varv 17-19: 1 fm i varje maska 
Varv 20: 5 fm, byt färg till ljusgrön 
virka 6 fm, byt sedan tillbaka och 
avsluta varvet 
Varv 21: 1 fm i varje maska 
Varv 22-23: 4 fm, byt färg till ljusgrön 
virka 8 fm, byt sedan tillbaka och 
avsluta varvet 
Varv 24: 1 fm i varje maska 

Varv 25-26: 4 fm, byt färg till ljusgrön 
virka 9 fm, byt sedan tillbaka och 
avsluta varvet 
Varv 27: 6 fm, 2 i nästa (48) 
Varv 28-29: 4 fm, byt färg till ljusgrön 
virka 11 fm, byt sedan tillbaka och 
avsluta varvet  
Varv 30: 1 fm i varje maska 
Varv 31-32: 4 fm, byt färg till ljusgrön 
virka 11 fm, byt sedan tillbaka och 
avsluta varvet 
Varv 33: 6 fm, 2 fm tillsammans (42) 
Varv 34: 5 fm, 2 fm tills (36) 
Varv 35: 4 fm, 2 fm tills (30) 
Varv 36: 3 fm, 2 fm tills (24) 
Varv 37: 2 fm, 2 fm tills (18) 
Fyll kroppen med vadd. 
Varv 38: 1 fm, 2 fm tills (12) 
Varv 39: 2 fm tills  
Klipp av tråden och sy ihop hålet, fäst. 

Armar (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2-10: 1 fm i varje maska 
Varv 11: virka ihop genom att virka 1 
fm genom 2 maskor – upprepa 
ytterligare 1 ggr, 1 lm, vänd 
Varv 12: 1 fm 
Klipp av tråden och sy fast armarna på 
kroppen. 

Ben (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12) 
Varv 3-5: 1 fm i varje maska 
Varv 6: 1 fm i varje maska, 1 lm, vänd 
Varv 7: (häl) 1 fm i de första 5  
maskorna, 1 lm, vänd  
Varv 8: 1 fm i varje maska (13) 
Varv 9: 1 fm, 2 fm tills (8) 
Varv 10-11: 1 fm i varje maska  
Stoppa fötterna och benen med vadd, 
klipp av tråden och sy fast benen på 
kroppen. 

Svans 
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2-3: 1 fm i varje maska 

PLASTIS 
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Varv 4: 2 fm i varje maska (12) 
Varv 5-9: 1 fm i varje maska  
Varv 10: 1 fm, 2 fm i nästa (18) 
Varv 11-16: 1 fm i varje maska 
Klipp av tråden och sy fast svansen på 
kroppen. 

Horn (virka 2 stycken) 
Virknål 2.0, virka 2 lm i ljusgrönt garn 
Varv 1: 4 fm i 2:a lm från nålen (4) 
Varv 2: 1 fm i varje maska 
Varv 3: 2 fm i varje maska (8) 
Varv 4: 1 fm i varje maska 
Varv 5: 1 fm, 2 fm i nästa (12) 
Varv 6-7: 1 fm i varje maska 
Klipp av tråden och sy fast hornen på 
huvudet. 

Öga 
Virknål 2.5, virka 2 lm i svart garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, byt till 
orange garn (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska, byt till vitt 
garn (12) 
Varv 3: 3 fm, 2 fm i nästa (15) 
Varv 4: 4 fm, 2 fm i nästa (18) 
Varv 5: 5 fm, 2 fm i nästa (22) 
Sy fast ögat, brodera därefter en mun 
med svart garn, brodera vita tänder på 
den svarta munnen. 

Hitta en passande plastförpackning 
som Plastis kan hålla i handen. 

 

LYCKA TILL!  
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Blandgarn, 50% bomull och 50% akryl. 
Till garnet rekommenderas virknål 3.0, 
men för att få maskorna tätare använd dig 
av virknål 2.5 (stor modell: både 
garnrekommendation och virknål 7).  

Prassel virkas i hallonrött garn.  

Kroppen  
Virknål 2.5, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12)  
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18)  
Varv 4: 2 fm, 2 fm i nästa maska (24)  
Varv 5: 3 fm, 2 fm i nästa maska (30)  
Varv 6: 1 fm i varje maska 
Varv 7: 4 fm, 2 fm i nästa maska (36) 
Varv 8: 1 fm i varje maska 
Varv 9: 5 fm, 2 fm i nästa maska (42) 
Varv 10-28: 1 fm i varje maska 
Varv 29: 5 fm, 2 fm tillsammans (36) 
Varv 30: 4 fm, 2 fm tills (30)  
Varv 31: 3 fm, 2 fm tills (24) 
Varv 32: 2 fm, 2 fm tills (18) 
Fyll kroppen med vadd. 
Varv 33: 1 fm, 2 fm tills (12) 
Varv 34: 2 fm tills  
Klipp av tråden och sy ihop hålet, fäst. 

Armar (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 

Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2-11: 1 fm i varje maska 
Varv 12: virka ihop genom att virka 1 
fm genom 2 maskor – upprepa 2 ggr, 1 
lm, vänd (3) 
Varv 13: 3 fm, fortsätt sedan med att 
virka fingrarna: 3 lm, virka sedan 2 sm 
tillbaka, 1 sm i nästa maska – virka 3 
ggr totalt (det ska bli 3 fingrar). 
Klipp av tråden och sy fast armarna på 
kroppen. 

Ben (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12) 
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18) 
Varv 4-6: 1 fm i varje maska 
Klipp av tråden, stoppa benen med 
vadd och sy fast benen på kroppen. 

Svans  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2-3: 1 fm i varje maska 
Varv 4: 1 fm, 2 fm i nästa (9) 
Varv 5-9: 1 fm i varje maska 
Varv 10: 2 fm, 2 fm i nästa (12) 
Varv 11: 1 fm i varje maska 
Varv 12: 1 fm i varje maska, 1 lm, 
vänd 
Varv 13: 8 fm, 1 lm, vänd 
Varv 14: 1 fm i varje maska (13) 
Varv 15: 3 fm, 2 fm i nästa (15) 
Varv 16: 1 fm i varje maska 
Varv 17: 10 fm, 1 lm, vänd 
Varv 18: 10 fm, 1 lm, vänd 
Varv 19: 1 fm i varje maska (16) 
Varv 20: 4 fm, 2 fm i nästa (18) 
Varv 21: 10 fm, 1 lm, vänd 
Varv 22: 10 fm, 1 lm, vänd 
Varv 23: 1 fm i varje maska (19) 
Varv 24: 10 fm 
Klipp av tråden och sy fast svansen 
på kroppen.  

Taggar (virka 11 stycken) 
Virknål 2.0, virka 4 lm i gult garn 
Varv 1: 3 fm, 1 lm 

PRASSEL 
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Varv 2: 2 fm, 1 lm 
Varv 3: 1 fm 
Varv 4: 1 fm 
Sy fast taggarna längs med hela 
kroppen och svansen. 

Ögon (virka 2 stycken)  
Virknål 2.5, virka 2 lm i svart garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, byt till 
blått garn (6) 
Varv 2: 1 fm i varje maska, byt till vitt 
garn  
Varv 3: virkas i bakre maskbågen, 2 fm 
i varje maska (12), klipp av tråden, 
men spara en bit för att sy fast ögonen 
med, brodera en vit pupill på ögat. 
Sy fast ögonen, brodera därefter en 
mun med svart garn, brodera två vita 
tänder på den svarta munnen och 
brodera dit näsan. 

Klipp och klistra en passande tidning 
till Prassel. 

 

LYCKA TILL! 
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Blandgarn, 50% bomull och 50% akryl. 
Till garnet rekommenderas virknål 3.0, 
men för att få maskorna tätare använd dig 
av virknål 2.5 (stor modell: både 
garnrekommendation och virknål 7).  

Stubben virkas i brunt garn.  

Kroppen  
Virknål 2.5, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12)  
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18)  
Varv 4: 2 fm, 2 fm i nästa maska (24)  
Varv 5: 3 fm, 2 fm i nästa maska (30)  
Varv 6: 4 fm, 2 fm i nästa maska (36) 
Varv 7-16: 1 fm i varje maska 
Varv 17: 2 fm, 2 fm i nästa (upprepa 
totalt 6 ggr) 1 fm i resterande 18 
maskor (42) 
Varv 18-24: 1 fm i varje maska 
Varv 25: 10 fm, byt till grönt garn, 4 fm, 
byt till brunt garn, 28 fm (42) 
Varv 26: 9 fm, byt till grönt garn, 6 fm, 
byt till brunt garn, 27 fm (42) 
Varv 27: 8 fm, byt till grönt garn, 7 fm, 
byt till brunt garn, 27 fm (42) 
Varv 28-30: 7 fm, byt till grönt garn, 8 
fm, byt till brunt garn, 27 fm (42) 

Varv 31: 9 fm, byt till grönt garn, 5 fm, 
byt till brunt garn, 28 fm (42) 
Varv 32: 12 fm, byt till grönt garn, 1 fm, 
byt till brunt garn, 29 fm (42) 
Varv 33-34: 1 fm i varje maska 
Varv 35: 5 fm, 2 fm tillsammans (36) 
Varv 36: 4 fm, 2 fm tills (30)  
Varv 37: 3 fm, 2 fm tills (24) 
Varv 38: 2 fm, 2 fm tills (18) 
Fyll kroppen med vadd. 
Varv 39: 1 fm, 2 fm tills (12) 
Varv 40: 2 fm tills  
Klipp av tråden och sy ihop hålet, fäst. 

Armar (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 1 fm i varje maska 
Varv 3: 2 fm i varje maska (12) 
Varv 4-11: 1 fm i varje maska 
Varv 12: 2 fm tills (6) 
Klipp av tråden och sy fast armarna på 
kroppen. 

Ben (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 1 fm, 2 fm i nästa maska (9) 
Varv 3: 2 fm, 2 fm i nästa maska (12) 
Varv 4: 3 fm, 2 fm i nästa maska (15) 
Varv 5: 4 fm, 2 fm i nästa maska (18) 
Varv 6: 5 fm, 2 fm i nästa maska (21) 
Stoppa benen med vadd. Klipp av 
tråden och sy fast benen på kroppen. 

Öra med blad 
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 4 fm i 2:a lm från nålen (4) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (8) 
Varv 3-7: 1 fm i varje maska  
Klipp av tråden och sy fast örat på 
huvudet. Virka 2 lm i varv 3, byt till 
grönt garn och virka 2 lm och 1 sm 
tillbaka på ena sidan och 2 lm och 1 
sm tillbaka på andra sidan (bildar två 
blad).  

Öra med fågel 
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 5 fm i 2:a lm från nålen (5) 
Varv 2-4: 1 fm i varje maska 

STUBBEN 
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Klipp av tråden och sy fast örat på 
huvudet.  

Fågel 
Virknål 2.0, virka 2 lm i ljusblått garn 
Huvud 
Varv 1: 3 fm i 2:a lm från nålen (3) 
Varv 2: 1 fm, 2 fm i nästa maska (6) 
Varv 3: 1 fm, 2 fm tills (3) 
Klipp av tråden och brodera en näbb 
med orange garn och ögon med svart 
garn på fågelhuvudet.  
Kropp 
Varv 1: 3 fm i 2:a lm från nålen (3) 
Varv 2: 1 fm, 2 fm i nästa maska (6) 
Varv 3-4: 1 fm i varje maska  
Varv 5: 1 fm, 2 fm tills (3) 
Klipp av tråd, sy fast huvud med kropp 
och knyt fast tråd till stjärtfjädrar. 
Brodera fast fågeln med orange garn 
så det ser ut som fötter.  
Brodera ögon, ögonbryn och mun med 
svart garn.  

Hitta några passande kvistar till 
Stubben. 

 

LYCKA TILL! 
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Blandgarn, 50% bomull och 50% akryl. 
Till garnet rekommenderas virknål 3.0, 
men för att få maskorna tätare använd dig 
av virknål 2.5 (stor modell: både 
garnrekommendation och virknål 7).  

Textilia virkas i blått garn.  

Kroppen  
Virknål 2.5, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12) 
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18) 
Varv 4: 2 fm, 2 fm i nästa maska (24) 
Varv 5: 3 fm, 2 fm i nästa maska (30) 
Varv 6: 4 fm, 2 fm i nästa maska (36) 
Varv 7: 5 fm, 2 fm i nästa maska (42) 
Varv 8: 6 fm, 2 fm i nästa maska (48) 
Varv 9-25: 1 fm i varje maska 
Varv 26: 6 fm, 2 fm tills (42) 
Varv 27: 5 fm, 2 fm tills (36) 
Varv 28: 1 fm i varje maska 
Varv 29: 4 fm, 2 fm tills (30) 
Varv 30: 1 fm i varje maska 
Varv 31: 3 fm, 2 fm tills (24) 
Varv 32: 2 fm, 2 fm tills (18)  
Fyll kroppen med vadd.  
Varv 33: 1 fm, 2 fm tills (12) 
Varv 3 4: 2 fm tills 

Klipp av tråden och sy ihop hålet, fäst. 

Öron (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 9 fm i 2:a lm från nålen (9) 
Varv 1: 1 fm i varje maska 
Varv 2: 1 fm, 2 fm tills (6) 
Varv 3: virka ihop genom att virka 1 fm 
genom 2 maskor – upprepa 1 ggr, 1 
lm, vänd (2) 
Varv4:2fm 
Sy fast öronen på kroppen. 

Armar (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2-6: 1 fm i varje maska 
Varv 7: virka ihop genom att virka 1 fm 
genom 2 maskor – upprepa 2 ggr, 1 
lm, vänd (3) 
Varv 8: 3 fm, fortsätt sedan med att 
virka 2 fingrar: 3 lm, virka sedan 2 sm 
tillbaka, 2 sm, 3 lm virka sedan 2 sm 
tillbaka. 
Klipp av tråden och sy fast armarna på 
kroppen. 

Ben (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 7 fm i 2:a lm från nålen (7) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (14) 
Varv 3-7: 1 fm i varje maska 
Varv 8: 1 fm i varje maska, 1 lm, vänd 
Varv 9: (häl) 1 fm i de första 6 
maskorna, 1 lm, vänd 
Varv 10: 1 fm i varje maska (15) 
Varv 11: 1 fm, 2 fm tills (10) 
Varv 12-14: 1 fm i varje maska  
Stoppa fötterna och benen med vadd, 
stoppa samtidigt i en piprensare (var 
noga med att vika in ändarna s att inte 
kanterna blir vassa). Klipp av tråden 
och sy fast benen på kroppen.   

Öga  
Virknål 2.0, virka 2 lm i svart garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, byt till 
grönt garn (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska, byt till vitt 
garn (12) 
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa (18), klipp av 

Textilia 
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tråden, men spara en bit för att sy fast 
ögonen med, brodera en vit pupill på 
ögat. 

Hitta en passande mössa, halsduk och 
strumpa till Textilia. 

LYCKA TILL! 

 



  

Mönster framtaget av Matilda Ehnberg 

Blandgarn, 50% bomull och 50% akryl. 
Till garnet rekommenderas virknål 3.0, 
men för att få maskorna tätare använd dig 
av virknål 2.5 (stor modell: både 
garnrekommendation och virknål 7).  

Towalett virkas i ljusbrunt garn.  

Kroppen  
Virknål 2.5, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12)  
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska (18)  
Varv 4: 2 fm, 2 fm i nästa maska (24)  
Varv 5: 3 fm, 2 fm i nästa maska (30)  
Varv 6: 1 fm i varje maska 
Varv 7: 4 fm, 2 fm i nästa (36) 
Varv 8: 1 fm i varje maska 
Varv 9: 5 fm, 2 fm i nästa maska (42) 
Varv 10: 1 fm i varje maska 
Varv 11: 6 fm, 2 fm i nästa maska (48) 
Varv 12: 1 fm i varje maska 
Varv 13: 7 fm, 2 fm i nästa maska (54) 
Varv 14: 1 fm i varje maska 
Varv 15: 8 fm, 2 fm i nästa maska (60) 
Varv 16: 1 fm i varje maska 
Varv 17: 9 fm, 2 fm i nästa maska (66) 
Varv 18-20: 1 fm i varje maska 
 
 

Varv 21: 9 fm, 2 fm tillsammans (60) 
Varv 22: 1 fm i varje maska 
Varv 23: 8 fm, 2 fm tills (54) 
Varv 24: 1 fm i varje maska  
Varv 25: 7 fm, 2 fm tills (48)  
Varv 26: 1 fm i varje maska  
Varv 27: 6 fm, 2 fm tills (42)  
Varv 28: 1 fm i varje maska  
Varv 29: 5 fm, 2 fm tills (36)  
Varv 30: 1 fm i varje maska 
Varv 31: 4 fm, 2 fm tills (30) 
Varv 32: 1 fm i varje maska 
Varv 33: 3 fm, 2 fm tills (24) 
Varv 34: 2 fm, 2 fm tills (18) 
Fyll kroppen med vadd. 
Varv 35: 1 fm, 2 fm tills (12) 
Varv 36: 2 fm tills  
Klipp av tråden och sy ihop hålet, fäst. 

Armar (virka 2 stycken) 
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2-6: 1 fm i varje maska 
Varv 7: virka ihop genom att virka 1 fm 
genom 2 maskor – upprepa 2 ggr, 1 
lm, vänd (3) 
Varv 8: 3 fm, fortsätt sedan med att 
virka fingrarna: 3 lm, virka sedan 2 sm 
tillbaka, 1 sm i nästa maska – virka 3 
ggr totalt (det ska bli 3 fingrar). 
Klipp av tråden och sy fast armarna på 
kroppen. 

Ben (virka 2 stycken) 
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 1 fm, 2 fm i nästa maska (9) 
Varv 3: 2 fm, 2 fm i nästa maska (12) 
Varv 4: 3 fm, 2 fm i nästa maska (15) 
Varv 5: 4 fm, 2 fm i nästa maska (18) 
Varv 6: 5 fm, 2 fm i nästa maska (21) 
Stoppa benen med vadd. Klipp av 
tråden och sy fast benen på kroppen. 

Toapapper 
Virknål 2.0, virka 5 lm i beige garn 
Varv 1-78: 1 st i 2:a lm från nålen, 3 st i 
varje maska, 1 lm vänd 
Varv 79: 1 st i 2:a lm från nålen, 3 st i 
varje maska. 
Klipp av tråden och vira toapappret 

Towalett 
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runt Towaletts huvud och sy fast med 
små stygn efter hand. 

Stort öga 
Virknål 2.5, virka 2 lm i svart garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, byt till 
gult garn (6) 
Varv 2: 1 fm i varje maska, byt till vitt 
garn  
Varv 3: virkas i bakre maskbågen, 2 fm 
i varje maska (12)  
Varv 4: 2 fm, 2 fm i nästa, klipp av 
tråden, men spara en bit för att sy fast 
ögonen med och brodera en vit pupill 
på ögat 

Mellan ögon (virka 2 stycken) 
Virknål 2.0, virka 2 lm i svart garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, byt till 
gult garn (6) 
Varv 2: 1 fm i varje maska, byt till vitt 
garn  
Varv 3: virkas i bakre maskbågen, 2 fm 
i varje maska (12)  
Varv 4: 2 fm, 2 fm i nästa, klipp av 
tråden, men spara en bit för att sy fast 
ögonen med och brodera en vit pupill 
på ögat 

Små ögon (virka 2 stycken) 
Virknål 2.0, virka 2 lm i svart garn 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, byt till 
gult garn (6) 
Varv 2: 1 fm i varje maska, byt till vitt 
garn  
Varv 3: virkas i bakre maskbågen, 1 
fm, 2 fm i nästa maska (9), klipp av 
tråden, men spara en bit för att sy fast 
ögonen med och brodera en vit pupill 
på ögat. 
Sy fast ögonen, brodera därefter en 
mun med svart garn och brodera två 
vita tänder på den svarta munnen.  

 

LYCKA TILL!  
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Blandgarn, 50% bomull och 50% akryl. 
Till garnet rekommenderas virknål 3.0, 
men för att få maskorna tätare använd dig 
av virknål 2.5 (stor modell: både 
garnrekommendation och virknål 7).  

Wellmer virkas i skogsgrönt garn.  

Kroppen  
Virknål 2.5, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12) 
Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska 
(18) Varv 4: 2 fm, 2 fm i nästa 
maska (24) Varv 5: 3 fm, 2 fm i 
nästa maska (30)  
Varv 6: 4 fm, 2 fm i nästa maska 
(36) 
Varv 7-12: 1 fm i varje maska 
Varv 13: 2 fm i nästa maska, 2 fm, 2 
fm i nästa maska, 2 fm, 2 fm i nästa 
maska, 2 fm, 2 fm i nästa maska 
(14), 1 lm, vänd 
Varv 14: 2 fm, 2 fm i nästa maska, 2 
fm, 2 fm i nästa maska, 2 fm, 2 fm i 
nästa maska, 2 fm, 2 fm i nästa 
maska, 2 fm (18), 1 lm, vänd 

Varv 15: 18 fm, 1 lm, vänd 
Varv 16: 18 fm, 1 lm, vänd 
Varv 17-18: 1 fm i varje maska (45) 
Varv 19: 2 fm tills, 5 fm avsluta med 
2 fm tills, 1 fm (37) 
Varv 20: 2 fm tills, 4 fm …avsluta 
med 2 fm tills (30) 
Varv 21: 3 fm, 2 fm tills (24) 
Varv 22: 2 fm, 2 fm tills (18) 
Varv 23: 1 fm, 2 i nästa 7 maskor, 1 
fm, 2 i nästa maska (30) 
Varv 24: 4 fm, 2 fm i nästa maska 
(36) 
Varv 25: 5 fm, 2 fm i nästa maska 
(42) 
Varv 26-27: 1 fm i varje maska 
Varv 28: 6 fm, 2 fm i nästa maska 
(48) 
Varv 29-32: 1 fm i varje maska 
Varv 33: 6 fm, 2 fm tills (42) 
Varv 34-35: 1 fm i varje maska  
Varv 36: 5 fm, 2fm tills (36) 
Varv 37-38: 1 fm i varje maska 
Varv 39: 4 fm, 2 fm tills (30) 
Varv 40: 3 fm, 2 fm tills (24) 
Varv 41: 2 fm, 2 fm tills (18) 
Fyll kroppen med vadd. 
Varv 42: 1 fm, 2 fm tills (12) 
Varv 43: 2 fm tills 
Klipp av tråden och sy ihop hålet, fäst. 

Armar (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2-11: 1 fm i varje maska 
Varv 12: virka ihop genom att virka 1 
fm genom 2 maskor – upprepa 2 ggr, 1 
lm, vänd (3)  
Varv 13: 3 fm, fortsätt sedan med att 
virka fingrarna: 3 lm, virka sedan 2 sm 
tillbaka, 1 sm i nästa maska – virka 3 
ggr totalt (det ska bli 3 fingrar).  
Klipp av tråden och sy fast armarna på 
kroppen. 

Ben (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2: 2 fm i varje maska (12) 

Wellmer 
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Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa maska 
(18) Varv 4-6: 1 fm i varje maska 
Klipp av tråden, stoppa benen med 
vadd och sy fast benen på kroppen. 

Svans  
Virknål 2.0, virka 2 lm 
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen (6) 
Varv 2-3: 1 fm i varje maska 
Varv 4: 1 fm, 2 fm i nästa (9) 
Varv 5-9: 1 fm i varje maska 
Varv 10: 2 fm, 2 fm i nästa (12) 
Varv 11: 1 fm i varje maska 
Varv 12: 1 fm i varje maska, 1 lm, 
vänd 
Varv 13: 8 fm, 1 lm, vänd 
Varv 14: 1 fm i varje maska (13) 
Varv 15: 3 fm, 2 fm i nästa (15) 
Varv 16: 1 fm i varje maska 
Varv 17: 10 fm, 1 lm, vänd 
Varv 18: 10 fm, 1 lm, vänd 
Varv 19: 1 fm i varje maska (16) 
Varv 20: 4 fm, 2 fm i nästa (18) 
Varv 21: 10 fm, 1 lm, vänd 
Varv 22: 10 fm, 1 lm, vänd 
Varv 23: 1 fm i varje maska (19) 
Varv 24: 10 fm 
Klipp av tråden och sy fast svansen 
på kroppen.  

Taggar (virka 10 stycken)  
Virknål 2.0, virka 3 lm i gult garn  
Varv 1: 2 fm, 1 lm 
Varv 2: 1 fm 
Sy fast taggarna längs med hela 
kroppen och svansen.  

Öron (virka 2 stycken)  
Virknål 2.0, virka 1 fm i skogsgrönt 
garn på huvudet, 2 lm 
Varv 1: 7 fm i 2:a lm från nålen  
Klipp av tråden och sy fast öron på 
huvudet.  

Horn 
Virknål 2.0, virka 2 lm i gult garn 
Varv 1: 3 fm i 2:a lm från nålen (3) 
Varv 2: 1 fm, 2 fm i nästa, 1 fm (4) 

Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa (6) 
Varv 4-6: 1 fm i varje maska 
Klipp av tråden och sy fast hornet 
på huvudet.  

Ögon (virka 2 stycken)  
Virknål 2.5, virka 2 lm i svart garn  
Varv 1: 6 fm i 2:a lm från nålen, byt 
till gult garn (6) 
Varv 2: 1 fm i varje maska, byt till 
vitt garn 
Varv 3: virkas i bakre maskbågen, 2 
fm i varje maska (12), klipp av 
tråden, men spara en bit för att sy 
fast ögonen med, brodera en vit 
pupill på ögat. 
Sy fast ögonen, brodera därefter en 
mun med svart garn, brodera två 
vita tänder på den svarta munnen 
och brodera dit näsborrarna.  

Klipp och klistra ett passande svärd 
och sköld av wellpapp till Wellmer.  

LYCKA TILL! 
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