00136

SNUTTEFILT LAMA I EMMA

Best. nr: 23190-2043 Garn: Emma 100% Merceriserad Bomull
Virknål: 2 mm
Tillbehör: Säkerhetsögon, Vadd

Garn: Emma färg nr: 980, 874, 979, 829

BESKRIVNING
SNUTTETRASAN
V1: lägg upp 61 lm. 1 fm i andra m från nålen, fm
varvet ut. 1 lm, vänd
V2: *2 fm i samma m, 1 lm, hoppa över 1 m*
varvet ut. 1 lm, vänd
V3: *2 fm runt lm från föregående v, 1 lm* tills du
kommer till sista m där du virkar 1 fm.
Upprepa v2 och 3 tills du har den storlek du vill
ha på snuttetrasan. Fäst trådarna och avsluta med
kräftmaskor runt arbetet.

V3: 1 fm i varje m			

KIND
6 fm i en magisk ring			
V1: (1 fm, 2 fm i samma m)*3		

Sy fast nosen och fäst säkerhetsögonen. Fäst
öronen på huvudet. Brodera ev. på nosen.
Fyll huvudet med vadd och fäst huvudet på
snuttefilten. Fäst ev kinder på laman.
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ÖRON
6 fm i en magisk ring			
V1: 2 fm i varje m			
V2: 1 fm i varje m			
V3: (2 fm, 2 fm ihop)*3		
V4-6: 1 fm i varje m			
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NOS
V1: 6 lm. 1 fm i andra
m från nålen, fm varvet ut.
Fortsätt på undersidan med
1 fm i varje m				
V2: 2 fm i samma m, 3 fm,
2 fm i samma m, 3 fm, 2 f
m i samma m				
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MONTERING

HUVUD
6 fm i en magisk ring			
V1: 2 fm i varje m			
V2: (1 fm, 2 fm i samma m)*6		
V3: (2 fm, 2 fm i samma m)*6		
V4: (3 fm, 2 fm i samma m)*6		
V5: (4 fm, 2 fm i samma m)*6		
V6-17: 1 fm i varje m			
V18: (4 fm, 2 fm ihop)*6		
V19: (3 fm, 2 fm ihop)*6		
V20: (2 fm, 2 fm ihop)*6		
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