VIRKA & STICKA
ROLIGA DJUR

Best. nr 23190-2010

GARN: Emma 100 g
från Falkgarn AB
GARNALTERNATIV: Emma Soft från Falkgarn

ROLIGA DJUR I EMMA

Best. nr 23190-2010

GARN: EMMA 100 g från Falkgarn AB

RANDIG MISSE:
Garnåtgång: ca 200 g restgarner i olika färger
Längd:
ca 63 cm med svans
Virknål:
nr 2,5 eller 3
Tillbehör:
syntet vadd till stoppning, knappar (en stor till nos och två små till ögon)
Kropp: Lägg upp 91 lm, virka fm med början i 2:a maskan från nålen, vänd med 1 lm. Virka
randning 4 varv av varje färg tills arbetet mäter ca 35 cm. På nästa varv virkar du ihop 2 fm varvet
ut. Följande varv virkas 1 fm i varje maska varvet ut. Följande varv virkar du ihop 2 fm varvet ut.
Fortsätt så tills du har 12 m kvar, tag av garnet och drag det igenom fm. Drag ihop och fäst, sy
ihop och stoppa katten. Virka nu i uppläggningsvarvet 1 varv med fm. På följande varv virkar du
ihop 2 fm, fortsätt så tills alla m är slut. Fäst alla trådar väl.
Svans: Lägg upp 25 lm, slut dem till en ring med en sm. Virka 1 fm i varje m tills arbetet mäter ca
20 cm, sedan virkar du ihop 2 fm tills alla m är slut. Tag av garnet och fäst väl. Stoppa svansen och
sy fast den i denna ända.
Öron: Lägg upp 1 lm och virka fm med början i 2:a fm, virka 3 varv. Sedan virkar du ihop de 2
första och 2 sista fm tills det finns 2 m kvar. Virka 4 likadana bitar. Virka sedan ihop 2 och 2 med fm.
Då har du 2 öron som du syr fast i kattens andra ända enligt bild. Sy även i en stor knapp till nos
och de 2 mindre till ögon. Brodera eller knyt morrhår under nosen.

RANDIG ORM:
Garnåtgång: ca 150 g i blandade färger (ev restgarn i Fiffi)
Virknål:
nr 2,5
Tillbehör:
fyllning syntet vadd
Längd:
ca 115 cm
Diameter:
ca 8 cm
Kropp: Lägg upp 5 lm och slut dem till en ring med sm. Virka 6 fm runt ringen. På nästa varv
virkas 2 fm i varje fm, öka på detta sätt vartannat varv tills du har ca 50 fm på varvet. Fortsätt virka
runt, runt med olika färger tills arbetet mäter ca 10 cm. Virka ihop var 9:de och 10:de m varvet ut.
Fortsätt virka runt, runt tills arbetet mäter ca 1 meter. OBS! Stoppa ormen under arbetets gång.
Minska nu 4 m jämnt fördelat över varvet vartannat varv tills man inte längre kan virka. Ta av
garnet och fäst väl.
Virka en tunga: Lägg upp 20 m, virka fm i 1 varv. På nästa varv virkar du 10 m, lägger upp 10 nya
maskor, virkar dem i fm. Fäst garnet och du har en kluven tunga. Sy fast den i den änden du
började virka ormen. Brodera ögon i korsstygn.

RANDIG KATT:
Storlek:
liten katt ca 15 cm (stor katt ca 26 cm)
Garnåtgång: 50 g av vardera svart och vitt
Stickor:
2,5 (strumpsticka 2,5)
Tillbehör:
fyllning syntet vadd, svar och vitt filt till ögonen
Hela katten stickas i rätstickning – randningen 2 vita v och 2 svarta v
Huvud: Lägg upp 20 (30) m med vitt garn och sticka 14 (18) ränder. Maska av.
Ben och kropp: Lägg upp 8 (12) m med vitt garn och sticka 5 (8) ränder. Lägg arbetet åt sidan
och sticka ett likadant ben. Ta nu på sticka det ena benets 8 (12) m, lägg upp 4 (6) m och det
andra benets 8 (12) m. Över 20 (30) m stickas nu 8 (18) ränder. Maska av de 4 (6) mittersta m över
de 8 (12) m. I sidorna fortsätter man sticka 5 ränder, maska av. Sticka ett likadant stycke till. Du
har nu 3 stycken.
Svans: Lägg upp 6 (8) m på strumpsticka nr 2,5 och sticka rätstickning hela tiden från höger utan
att vända stickan, det blir då en snodd, sticka ca 6 (12) cm. Maska av.
Vik ihop huvudet dubbelt och sy ihop i sidorna. Stoppa i fyllning. Rynka ihop och sy till nertill.
Två öron bildas upptill, forma och sy till dem. Limma på två ögon av filt eller alternativt brodera
ögon. Brodera även nos och mun. Sy ihop över och under stycken men lämna öppet så att du
kan stoppa i fyllningen. Sy ihop öppningen och sy fast huvudet och svansen.

