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

Material
Garn ‘Little one’s Cotton’:
Fågeln 9 cm: 15 g 
Fågeln 11 cm: 20 g 
Hjärta 6 - 7 cm: 3 - 5 g
Kulor 2,5 cm: 2 g
Gult: 20 cm
Virknål 2,0 - 3,0 mm 
Träpärlor 20 mm 
Träring 45 mm 
Polyestersträng
Ögon 8 mm
Fyllnadsvadd

Go handmade
quality design in a unique style
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När man gör handarbete och 
hemmagjorda saker, särskilt till 
baby, är det viktigt att man är 
noga med monteringen. Särskilt 
noga med knutar och öglor.!

FÖRKORTNINGAR  
OCH FÖRKLARINGAR
m maska
mr  maskring (virka 2 lm, virka det angivna 

antalet m i 2:a m från nålen)
lm luftmaska
fm fast maska
1 fm int intagning (2 fm virkas tillsammans)
{…} det som står i parentes upprepas varvet ut
(..)  i slutet av raden - visar antal maskor på 

varvet

MATERIAL:

LILLA FÅGELN
15 g garn ’Little one’s Cotton’
20 cm gult garn ’Little one’s Cotton’

STORA FÅGELN
20 g garn ’Little one’s Cotton’
20 cm gult garn ’Little one’s Cotton’

KULOR
2 g garn ’Little one’s Cotton’

STORT HJÄRTA
5 g garn ’Little one’s Cotton’

LITET HJÄRTA
3 g garn ’Little one’s Cotton’

Träpärlor 20 mm 
Träring 45 mm 
Polyestersträng
Ögon 8 mm
Fyllnadsvadd
Virknål 2,0 - 3,0 mm

Alla angivna garnmängder är vägledande och 
beror på din virkfasthet.
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LILLA FÅGELN

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 - 10.) 36 fm (36)
11.) {4 fm, 1 fm int} (30)
12.) 30 fm (30)
13.) {4 fm, 2 fm i nästa m} (36)
14.) {5 fm, 2 fm i nästa m} (42)
15 - 19.) 42 fm (42)
Montera ögonen mellan V11 och V12, med ett 
avstånd på 4 m.
20.) {5 fm, 1 fm int} (36)
21.) {4 fm, 1 fm int} (30)
22.) {3 fm, 1 fm int} (24)
Fyll kroppen med vadd. 
23.) {2 fm, 1 fm int} (18)
24.) {1 fm, 1 fm int} (12)
Fyll resten av kroppen med vadd.
25.) 1 fm int x 6 (6)
Avsluta och fäst tråden.
Brodera en näbb.
Klipp några garnändar på ca. 10 cm och drag dem 
igenom en maska, så de ligger dubbelt. 
Knyt knutar och klipp till håret.

VINGAR (2 X)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) {2 fm i varje m} (12)
3. - 4.) 12 fm (12)
5.) 4 fm, 1 fm int x 2 (10)

Avsluta och använd garnet till att sy fast vingarna 
på kroppen.

STJÄRT
1.) mr med 5 fm (5)
2.) 5 fm (5)
3.) {2 fm i varje m} (10)
4.) 10 fm (10)
Avsluta och sy fast stjärten på kroppen.

STOR FÅGEL

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.) {11 fm, 2 fm i nästa m} (39)
8. - 12.) 39 fm (39)
13.) {11 fm, 1 fm int} (36)
14.) {10 fm, 1 fm int} (33)
15.) 33 fm (33)
16.) {10 fm, 2 fm i nästa m} (36)
17.) {5 fm, 2 fm i nästa m} (42)
18.) {6 fm, 2 fm i nästa m} (48)
19. - 25.) 48 fm (48)
Montera ögonen mellan V13 och V14, med ett 
avstånd på 6 m.
26.) {6 fm, 1 fm int} (42)
27.) {5 fm, 1 fm int} (36)
28.) {4 fm, 1 fm int} (30)
28.) {3 fm, 1 fm int} (24)
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Fyll kroppen med vadd. 
29.) {2 fm, 1 fm int} (18)
30.) {1 fm, 1 fm int} (12)
Fyll resten av kroppen med vadd.
31.) 1 fm int x 6 (6)
Avsluta och fäst tråden.
Brodera en näbb.
Klipp några garnändar på ca. 10 cm och drag dem 
igenom en maska, så de ligger dubbelt. Knyt knutar 
och klipp till håret.

VINGAR (2 X)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) {2 fm i varje m} (12)
3. - 5.) 12 fm (12)
6.) 4 fm, 1 fm int x 2 (10)
Avsluta och använd garnet att sy fast vingarna på 
kroppen.

STJÄRT
1.) mr med 5 fm (5)
2.) 5 fm (5)
3.) {2 fm i varje m} (10)
4. - 5.) 10 fm (10)
Avsluta och använd garnet att sy fast stjärten på 
kroppen.

KULOR
1.) mr med 6 fm (6)
2.) {2 fm i varje m} (12)
3.)  1 fm, 2 fm i nästa m,  

2 fm, 2 fm i nästa m,  
2 fm, 2 fm i nästa m,  
2 fm, 2 fm i nästa m, 1 fm (16)

4.)  3 fm, 2 fm i nästa m,  
3 fm, 2 fm i nästa m,  
3 fm, 2 fm i nästa m,  
3 fm, 2 fm i nästa m (20)

5.)  4 fm, 2 fm i nästa m,  
10 fm, 2 fm i nästa m, 4 fm (22)

6.) 22 fm (22)
7.) 4 fm, 1 fm int, 10 fm, 1 fm int, 4 fm (20)
8.)  1 fm int, 3 fm, 1 fm int, 3 fm,  

1 fm int, 3 fm, 1 fm int, 3 fm (16)
9.)  1 fm, 1 fm int, 2 fm, 1 fm int,  

2 fm, 1 fm int, 2 fm, 1 fm int, 1 fm (12)
10.) 1 fm int x 6 (6)
Fyll med vadd och forma kulan.
Avsluta och fäst tråden.
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STORT HJÄRTA

Börja med toppen av hjärtat.
Första toppen (halvdelen av hjärtat)
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. - 6.) 24 fm (24)

Andra toppen
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. - 7.) 24 fm (24)
Klipp inte av garnet.
Samlas med 1 sm.
8.) 1 fm int, 22 fm, 1 fm int, 22 fm,  (46)
9.)  1 fm int, 7 fm, 1 fm int, 1 fm,  

1 fm int, 7 fm, 2 x 1 fm int, 7 fm,  
1 fm int, 1 fm, 1 fm int, 7 fm,  
1 fm int  (38)

10.)  1 fm int, 6 fm, 1 fm int, 7 fm,  
2 x 1 fm int, 6 fm, 1 fm int, 7 fm,  
1 fm int  (32)

11.)  1 fm int, 5 fm, 1 fm int, 5 fm,  
2 x 1 fm int, 5 fm, 1 fm int, 5 fm,  
1 fm int  (26)

12.)  5 fm, 1 fm int, 11 fm,  
1 fm int, 6 fm  (24)

13.)  5 fm, 1 fm int, 10 fm,  
1 fm int, 5 fm  (22)

14.) 5 fm, 1 fm int, 9 fm, 1 fm int, 4 fm  (20)
15.)  4 fm, 2 x 1 fm int, 6 fm,  

2 x 1 fm int, 2 fm  (16)
16.)  3 fm, 2 x 1 fm int, 4 fm,  

2 x 1 fm int, 1 fm  (12)

Fyll med vadd och forma hjärtat.
17.) 1 fm int x 6 (6)
Avsluta och fäst tråden.

LILLA HJÄRTA

Börja med toppen av hjärtat.
Första toppen (halvdelen av hjärtat)
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)
 sm i nästa m, klipp av garnet.

Andra toppen
Upprepa v 1 - 3.
Klipp inte av garnet.
4.)  fm i nästa 9 m i den andra toppen.  

Stick in nålen i 1:a fm efter sm på  
den första toppen och fortsätt med  
1 fm i alla 18 fm. Stick tillbaka nålen  
in i den andra toppen och virka  
1 fm i nästa 9 fm (36)

5.) 36 fm (36)
6.) {4 fm, 1 fm int} (30)
7.) {3 fm, 1 fm int} (24)
8.) {2 fm, 1 fm int} (18)
9.) {1 fm, 1 fm int} (12)
Fyll med vadd och forma hjärtat.
10.)  {1 fm, 1 fm int}  

fortsätt tills du har 5 m kvar
Avsluta och fäst tråden.
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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
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