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Virkat i Go handmades ‘Little one’s Cotton’ - ett mjukt och vackert lyxigt garn.100% bomull, 50 g/155 m.

www.gohandmade.dk
© 2018 

Mönster
Anka/med ryggsäck

Material
Garn ‘Little one’s Cotton’:
Anka 15 cm: 50 g 
Näbb: 5 g
Virknål 2,0 - 3,0 mm 
Ögon 8 mm
Fötter
Fyllnadsvadd

Go handmade
quality design in a unique style
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FÖRKORTNINGAR  
OCH FÖRKLARINGAR
m maska
mr  maskring (virka 2 lm, virka det angivna 

antalet m i den 2:a m från nålen)
lm luftmaska
fm fast maska
1 fm int intagning (2 fm virkas ihop)
{...} det, som står emellan, upprepas varvet ut
(..)  vid slutet av varvet  

- anger antal maskor totalt

MATERIAL:

50 g garn ‘Little one’s Cotton’
5 g gult garn ‘Little one’s Cotton’
2 ögon 8 mm
2 fötter
Fyllnadsvadd
Virknål 2,0 - 3,0 mm

Alla angivna garnlängder är vägledande och 
beror på virkstilen.
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ANKA – MED RYGGSÄCK

KROPP
1.) mr med 6 fm  (6)
2.) {2 fm i varje m} (12)
3.) {1 fm i nästa m, 2 fm i nästa m} (18)
4.) {2 fm, 2 fm i nästa m} (24)
5.) {3 fm, 2 fm i nästa m} (30)
6.) {4 fm, 2 fm i nästa m} (36)
7.) {5 fm, 2 fm i nästa m} (42)
8.) {6 fm, 2 fm i nästa m} (48)
9. - 15.) 48 fm (48)
16.) {6 fm, 1 fm int} (42)
17. - 18.) 42 fm (42)
19.) {5 fm, 1 fm int} (36)
20. - 21.) 36 fm (36)
22.) {4 fm, 1 fm int} (30)
23. - 24.) 30 fm (30)
25.) {3 fm, 1 fm int} (24)
26. - 27.) 24 fm (24)
28.) {2 fm, 1 fm int} (18)
29.) 18 fm (18)
30.) {7 fm, 1 fm int} (16)
Fyll vadd i kroppen.

HUVUD
1.) mr med 6 fm  (6)
2.) {2 fm i varje m} (12)
3.) {1 fm i nästa m, 2 fm i nästa m} (18)
4.) {2 fm, 2 fm i nästa m} (24)
5.) {3 fm, 2 fm i nästa m} (30)
6.) {4 fm, 2 fm i nästa m} (36)
7.) {5 fm, 2 fm i nästa m} (42)
8.) {6 fm, 2 fm i nästa m} (48)
9. - 17.) 48 fm (48)

Sätt fast ögonen mellan V11 och 12, med 8 m 
emellan. Stopparna till ögonen sätts på inifrån, tryck 
evt. fast dem med hjälp av en mynt.
18.) {4 fm, 1 fm int} (40)
19.) {2 fm, 1 fm int} (30)
20.) {1 fm, 1 fm int} (20)
21.) {3 fm, 1 fm int} (16)
Fyll vadd i huvudet.
Huvudet sys fast på kroppen.

HÅR
Till håret klipps några garnbitar på ca. 10 cm. 
Drag dem igenom en maska, så de ligger dubbelt. 
Knyt knutar och klipp till håret.

NÄBB (GUL)
1.)  Virka 7 lm, 
 börja i 2:a lm från nålen, 5 fm, 
 3 fm i sista lm, 4 fm på den motsatta 
 sidan av kedjan, 2 fm i sista lm (14)
2. - 4.) 14 fm (14)
Avsluta och använd garnenden till att sy fast näbben 
på huvudet.

STJÄRT
1.) mr med 6 fm (6)
2.) {2 fm i varje m} (12)
3. - 4.) 12 fm (12)
5.) {1 fm i nästa m, 2 fm i nästa m} (18)
6. - 7.) 18 fm (18)
8.) {1 fm, 1 fm int} (12)
9.) 12 fm (12)
Avsluta och använd garnenden till att sy fast stjärten 
på kroppen.
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VINGE (2 X)
1.) mr med 6 fm  (6)
2.) {2 fm i varje m} (12)
3. - 4.) 12 fm (12)
5.) {1 fm i nästa m, 2 fm i nästa m} (18)
6. - 7.) 18 fm (18)
8.) {2 fm, 2 fm i nästa m} (24)
9. - 10.) 24 fm (24)
11.) {1 fm, 1 fm int} (16)
12. - 13.) 16 (16)
14.) {1 fm int} (8)
15. - 16.) 8 fm (8)
Avsluta och använd garnenden till att sy fast vingar-
na på kroppen.

STROPP TILL FOT (2 X)
1.) Virka en kedja på 5 lm, vänd
2. - 10.) 4 fm, 1 lm, vänd
Avsluta och använd garnenden till att sy fast strop-
parna och fötterna på kroppen.

RYGGSÄCK
1.) mr med 6 fm  (6)
2.) {2 fm i varje m} (12)
3.) {1 fm i nästa m, 2 fm i nästa m} (18)
4.) {2 fm, 2 fm i nästa m} (24)
5.) {3 fm, 2 fm i nästa m} (30)
6.) 30 fm bara i bakre maskbågen (30)
7. - 15.) 30 fm (30)
16.) {4 fm, 1 lm, hoppa över 1 fm} (30)
På sista varvet blir det 6 hål, där snöret dras igenom.

Ryggsäcks lock
1.) mr med 5 fm (5)
Slut inte ringen, 1 lm, vänd arbetet.
2.) {2 fm i varje m} 1 lm, vänd (10)
3.)  {1 fm i nästa m, 2 fm i nästa m} 1 lm, 

vänd (15)
4.) {2 fm, 2 fm i nästa m} 1 lm (20)
Avsluta och använd garnenden till att sy fast locket 
på ryggsäcken.

Axelband (2 x)
1.) Virka 20 lm  (20)
Avsluta och använd garnenden till att sy fast axel-
banden på ryggsäcken.

Snören
Snören görs av garnbitar på ca. 45 cm som läggs 
dubbelt. 
De dras igenom de 6 hålen. Knyt en knut i båda 
endar.
Dra i snörena och knyt en rosett.
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Go handmade
quality design in a unique style

Brat at veta 
Go handmades collection är utvecklad och handgjord av 
virkexperters passionerade och erfarna händer. Alla är 
virkade i vad vi kallar, medium virkfasthet, vilket passar 
bäst.

Virknålens storlek & fasthet 
Virkare virkar väldigt olika, några virkar med virknål  
2,0 mm och får samma storlek och kvalité på designen 
som en person som virkar med virknål 4,0 mm.
Vi har erfarit detta från det team av virkeskor som jobbar 
med oss. Nyckeln till att virka en specifik storlek är mer 
beroende på vilken virkstil/hur man håller virknålen/
kunskap du har än att ha en viss storlek på virknålen.
Därför rekommenderar vi ett spann.
 
Vi har gjort allt vi kunnat för att alla mönster ska bli så 
perfekta som möjligt. Skulle det ändå visa sig att det finns 
något fel eller tillägg, visas det på www.gohandmade.dk


