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Lite allmänt innan du börjar virka
Att virka djur och figurer har sista tiden fått ett uppsving. Bland annat genom inspiration från
så kallade japanska amigurumi, som har blivit ett internationellt begrepp när det gäller virkade
små figurer. Amigurumi är ett nytt japanskt ord sammansatt av orden ami, som betyder virkad
eller stickad maska och nuigurumi som betyder stoppat djur eller stoppad docka.

Garn
De flesta sorters garn går att använda. Eftersom virkningen ska vara tät och fast kan det vara
lämpligt att använda en virknål som är mindre än den som rekommenderas för garnet.

Stoppning
Figurerna ska generellt stoppas hårt. Men det finns undantag, vissa delar ska ibland vara
platta, då står det i beskrivningen.

Förkortningar
Lm = luftmaska
Fm = fast maska

Virkningen
Virkningen
Virka runt, runt utan smygmaska (sm) eller luftmaska (lm) vid byte av varv. Nertag ska göras
i båda maskbågarna.

Markering av varv
För att lättare hålla räkning på maskor så markera gärna början av varven med en tråd, en liten
säkerhetsnål eller en maskmarkör. Jag själv tycker det fungerar utmärkt med en tråd.

Frågor?
Skicka gärna ett mail till: info@salabim.se om ni har några frågor.

Påskägg
Varv 1: Virka 2 lm och därefter 6 fm i den först virkade lm.
Varv 2: Virka 2 fm i varje fm = 12 fm. Markera gärna början på nästa varv med en tråd.
Varv 3: Virka fm i fm.
Varv 4: * 1 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 18 fm. (dvs öka i varannan)
Varv 5: Fm i fm.
Varv 6: * 2 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 24 fm (öka i var 3:e)
Varv 7-12: Fm i fm.
Varv 13: * 2 fm, virka ihop 2 fm *, upprepa från * till * varvet ut = 18 fm (minska i var 3:e)
Varv 14: Minska med 2 fm på varvet = 16 fm.
Varv 15: Minska med 4 fm på varvet = 12 fm.
Varv 16: Minska med 2 fm på varvet = 10 fm. Stoppa ägget med fiberfill.
Varv 17: Minska med 4 fm på varvet = 6 fm
Klipp av garnet och sy ihop den återstående öppningen.
Äggen kan dekoreras med pärlor eller broderier.

Fler mönster hittar ni på

www.amigurumi.se
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