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Go handmades aktivitetsstativ till baby.

Virkat i Go handmades ‘Little one’s Cotton’ 

- ett mjukt och vackert lyxigt garn.

100% bomull, 50 g/155 m.

Hillary

Mönster 
Grisar/2 strl & kulor

Materialer
Garn “Little one’s Cotton”:
Rosa: 50 g
Vit: 25 g
Ljuslila: 5 g
Turkost: 5 g
Kulor: 2 g
Virknål 2,0 - 3,0 mm 
Träpärlor 20 mm 
Träring 68 mm 
Polyestersträng
Ögon 6 mm
Fyllnadsvadd

www.gohandmade.dk
© 2018 Go handmade

quality design in a unique style
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FÖRKORTNINGAR  
OCH FÖRKLARINGAR
fm fastmaska
fm ökn ökning (2 fm i en m)
fm minskn minskning (2 fm virkas ihop)
hst halvstolpe
lm luftmaska 
m maska
mr  mittring (2 lm, virka angivet antal fm i 

2:a m från nålen)
sm smygmaska
st stolpe
vlm  vändluftmaska , en luftmaska, vänd 

sedan på arbetet
Picot  virka 3 lm, stick ned nålen mellan mask-

bågarna i toppen av den 
  hst du virkar picotmaskan i och bakom 

den tidigare tråden i hst:ens stolpe. 
  Dra igenom tråden och virka färdigt som 

en fm
{…}  det som anges i parentes upprepas 

varvet/raden ut
(..)  i slutet av linjen – visar antal maskor i 

varvet/raden

Om inget annat anges virkas arbetet som spiralvarv. 
Till sist avslutas varvet med en sm, tråden klipps av 
till 20 cm längd och dras genom maskan.

MATERIALER:

HILLARY – PÅ TRÄRING
Garn - 100% bomull:
10 g rosa 
2 g ljuslila 
3 g vit 
1 g turkost
2 ögon 6 mm
Träring 68 mm
Fyllnadsvadd
Virknål 2,0 - 3,0 mm

HILLARY (3 ST) & KULOR
Garn - 100% bomull:
40 g rosa
3 g ljuslila
8 g vit
1 g turkost
6 ögon 6 mm
Träpärlor 20 mm 
Polyestersträng
Fyllnadsvadd
Virknål 2,0 - 3,0 mm

Alla angivna garnlängder är vägledande och 
beror på virkstilen. 

INTAGNINGÖKNING
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HILLARY – PÅ TRÄRING

HUVUD (ROSA)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) 2 fm i varje m (12)
3.) {1 fm, 1 fm ökn} (18)
4.) 18 fm virka endast i bakersta 
 maskbågen (18)
5. - 6.) 18 fm (18)
7.) 8 fm, 1 fm ökn, 1 fm ökn, 8 fm (20)
8.) 5 fm, 1 fm ökn, 2 fm, 1 fm ökn,
 2 fm, 1 fm ökn, 2 fm, 1 fm ökn, 5 fm (24)
9.) 7 fm, 1 fm ökn, 2 fm, 1 fm ökn,
 2 fm, 1 fm ökn, 2 fm, 1 fm ökn, 7 fm (28)
10.) {6 fm, 1 fm ökn} (32)
11.) {7 fm, 1 fm ökn} (36)
12.) {8 fm, 1 fm ökn} (40)
13. - 15.) 40 fm (40)
Montera ögonen efter varv 8 med ett avstånd på
7 m mellan.
16.) {8 fm, 1 fm minskn} (36)
17.) 36 fm (36)
18.) {4 fm, 1 fm minskn} (30)
19.) 30 fm (30)
20.) {3 fm, 1 fm minskn} (24)
21.) {2 fm, 1 fm minskn} (18)
22.) {1 fm, 1 fm minskn} (12)
Stoppa fyllnadsvadd i huvudet.
23.) {1 fm minskn} (6)
Slut hålet genom att dra garnändan genom de  
6 maskorna med en stoppnål.
Dra en garnbit från huvudets undersida (den del, 
som sys fast på ringen) upp till det ena ögats 
undersida, för garnet runt en maska och dra tillbaka 
garnet. 
Dra åt båda garnändarna för att få en ”ögonhåla”. 
Fäst de två garnändarna genom att knyta en knut. 

Upprepa för det andra ögat. 
Garnändarna fästs.
Brodera näsborrarna med ljuslila garn.

ÖRA (ROSA, 2 X)
1.) mr med 4 fm (4)
2.) {1 fm, 1 fm ökn} (6)
3.) {2 fm, 1 fm ökn} (8)
4.) {3 fm, 1 fm ökn} (10)
5. - 7.) 10 fm (10)
Använd garnändarna för att sy fast öronen på 
huvudet.

HATT (VIT)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) 1 fm i varje m (12)
3.) {1 fm, 1 fm ökn} (18)
4.) {2 fm, 1 fm ökn} (24)
5. - 7.) 24 fm (24)
8.) 1 lm, {1 fm, 1 fm ökn} 13 x 
 avsluta varvet med 1 sm (39)
9.) 1 lm, {1 fm och 1 hst i nästa m, 
 1 picot, 1 hst och 1 fm i nästa m, 
 1 sm i nästa m} 13 x 
Fäst garnändan. 

BLOMMA (TURKOS)
 mr med 5 x {1 fm, 1 picot}
 avsluta med 1 sm
Använd garnändan för att sy fast blomman på 
hatten.
Sy fast hatten på huvudet.

SE
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RINGBIT (ROSA/LJUSLILA)
Börja med rosa.
37 lm, börja i 4:e lm från virknålen
1.) 34 st
Byt till ljuslila.
2. - 3.) 3 vlm, 34 st
Byt till rosa.
4.) 3 vlm, 34 st
Använd garnändan för att sy fast ringbiten runt 
träringen.
Sy fast huvudet på ringen.

ARM (LJUSLILA/ROSA, 2 X)
Börja med ljuslila.
1.) mr med 5 fm (5)
2.) 2 fm i varje m (10)
3. - 4.) 10 fm (10)
Byt till rosa.
5. - 12.) 10 fm (10)
Stoppa lite fyllnadsvadd i armarna. 
Sy fast dem på ringen.

HILLARY (3 ST) & KULOR

KROPP (ROSA)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) 2 fm i varje m (12)
3.) {1 fm, 1 fm ökn} (18)
4.) {2 fm, 1 fm ökn} (24)
5.) {3 fm, 1 fm ökn} (30)
6. - 12.) 30 fm (30)
13.) {3 fm, 1 fm minskn} (24)
14.) 24 fm (24)
15.) {2 fm, 1 fm minskn} (18)

16.) 18 fm (18)
17.) {1 fm, 1 fm minskn} (12)
18.) 12 fm (12)
Stoppa fyllnadsvadd i kroppen.

HUVUD (ROSA)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) 2 fm i varje m (12)
3.) 12 fm virka endast i bakersta 
 maskbågen (12)
4.) 12 fm (12)
5.) 5 fm, 1 fm ökn, 1 fm ökn, 5 fm (14)
6.) 4 fm, 1 fm ökn, 1 fm, 1 fm ökn,
 1 fm ökn, 1 fm, 1 fm ökn, 4 fm (18)
7.) {2 fm, 1 fm ökn} (24)
8.) {3 fm, 1 fm ökn} (30)
9. - 11.) 30 fm (30)
12.) {3 fm, 1 fm minskn} (24)
13.) 24 fm (24)
Montera ögonen efter varv 6 med ett avstånd på 
6 m mellan.
14.) {2 fm, 1 fm minskn} (18)
15.) {1 fm, 1 fm minskn} (12)
Stoppa fyllnadsvadd i huvudet.
16.) {1 fm minskn} (6)
Slut hålet genom att dra garnändan genom de  
6 maskorna med en stoppnål.
Använd garnändan för att sy fast huvudet på 
kroppen.
Dra en garnbit från huvudets undersida (den del, 
som sys fast på kroppen) upp till det ena ögats 
undersida, för garnet runt en maska och dra tillbaka 
garnet. 
Dra åt båda garnändarna för att få en ”ögonhåla”. 
Fäst de två garnändarna genom att knyta en knut. 
Upprepa för det andra ögat. Garnändarna fästs.
Brodera näsborrarna med ljuslila garn.
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ÖRA (ROSA, 2 X)
1.) mr med 4 fm (4)
2.) {1 fm, 1 fm ökn} (6)
3.) {2 fm, 1 fm ökn} (8)
4. - 6.) 8 fm (8)
Använd garnändarna för att sy fast öronen på 
huvudet.

HATT (VIT)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) 2 fm i varje m (12)
3.) {1 fm, 1 fm ökn} (18)
4. - 5.) 18 fm (18)
7.) 1 lm, {1 fm, 1 fm ökn} 9 x (27)
8.) 1 lm, {1 fm och 1 hst i nästa m, 
 1 picot, 1 hst och 1 fm i nästa m, 
 1 sm i nästa m} 9 x
Fäst garnändan.

BLOMMA (TURKOS)
 mr med 4 x {1 fm, 1 lm, 1 st, 1 lm}
 avsluta med 1 sm
Använd garnändan för att sy fast blomman på 
hatten. Sy fast hatten på huvudet.

ARM & BEN (LJUSLILA/ROSA, 4 X)
Börja med ljuslila.
1.) mr med 4 fm (4)
2.) 2 fm i varje m (8)
3.) 8 fm (8)
Byt till rosa.
4. - 9.) 8 fm (8)
Stoppa lite fyllnadsvadd i armarna och benen.
Använd garnändarna för att sy fast dem på kroppen.

KULOR (4 X)
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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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.


