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Virkad i Go handmades Cosy - en vidunderligt mjuk bomulls mix i hög kvalié, som håller formen. 60% Bomull/40% Akryl, 50 g/100 m.

Många färger

kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2020 

GARNÅTGÅNG
Conni H: 33 cm
Dockorna i serien inklusive 
fyllnadsvadd, metallwire, 
ögon och hår väger ca. 250 g
Klänning, skor och hår 
väger mellan  10 - 50 g

MATERIAL
Metallwire, Knappar, Fyllnadsvadd
Ögon: 12 mm
Virknål: 2,5 - 3,5 mm
Virkfasthet: 20 m/10 cm

ConniConni
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GARNÅTGÅNG
Conni H: 33 cm
Dockorna i serien inklusive fyllnadsvadd, 
metallwire, ögon och hår väger ca.   250 g
Klänning, skor och hår väger mellan  10 - 50 g

MATERIAL
Metallwire
Knappar
Fyllnadsvadd
Ögon: 12 mm
Virknål: 2,5 - 3,5 mm

Virkfasthet: 20 m/10 cm

Den angivna garnmängden är vägledande.
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Om inget annat är angivet, virkas det i spiralvarv. 
Som avslutning virkas en sm, tråden klipps på ca 
20 cm längd och dras igenom maskan.

Fyll i vadd löpande under arbetets gång.

Montering av säkerhetsögon:
Ögonen sätts i och bakstropparna till ögonen 
sätts i inifrån.
Bakstopparna kan och skall vara lite svåra att 
montera, detta för att säkra att de sitter fast.

FÖRKORTNINGAR 
OCH FÖRKLARINGAR
m Maska
mr Magisk ring
lm  Luftmaska
vlm  Vändluftmaska, vänd därefter arbetet
sm  Smygmaska
fm  Fast maska
st  Stolpe
1 fm ökn Ökning (2 fm i en m)
1 st ökn  Ökning (2 st i en m)
1 fm int  Intagning (2 fm virkas tillsammans)
* ... *   Det, som står mellan, upprepas varvet ut 

eller med talet efter x.
(..) Vid v slut - anger antal maskor totalt.

Cosy
- ett vidunderligt mjukt bomullsmixgarn 
med hög kvalité
Cosytrådens karaktär passat perfekt till att sticka koftor och tröjor. Tråden är förhållandevis lättspunnen, mjuk och med en helt speciell elasticitet, som håller det stickade fint och formstabilt. Fibrernas natur ger en särskild luftighet som är som skapad för att sticka läckra tröjor. 

Man kan säga att Cosygarnet har ett lite vintageaktigt uttryck - ett garn som både ger värme och som andas när man bär den.
Cosy är även AZO certifierat och är där med ett garn, som alla kan känna sig trygga med att använda..

60% Bomull/40% Akryl, 50 g/100 m.
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Börja på 
varv.

9 fm på ben nr. 2
18 fm på ben nr. 1

2 lm

2 fm i kedjans 
maskled

Fortsätt på varv 1. * Vägledning - övergång ben ett till två.

COSY DOLL - CONNI

BEN (OFFWHITE & BLUE, 2 X)
Börja med Offwhite:
1.) Virka 9 lm. 2 fm i den 2:a m från nålen, 
 6 fm, 3 fm i den sista m. 
 Fortsätt på den andra sidan av 
 lm-kedjan med 6 fm, 1 fm ökn (19)
2.) 1 fm ökn, 7 fm, 3 fm i nästa m, 
 1 fm, 3 i nästa m, 7 fm, 1 fm ökn  (25)
3.) 1 fm ökn, 10 fm, 1 fm ökn x 4, 
 9 fm, 1 fm ökn (31)
4. - 6.) 31 fm (31)
7.) 8 fm, *1 fm, 1 fm int* x 5, 8 fm (26)
8.) 26 fm (26)
9.) 10 fm, 1 fm int x 4, 8 fm (22)
10.) 10 fm, 1 fm int x 2, 8 fm (20)
11.) 6 fm, 1 fm int, 6 fm, 1 fm int, 4 fm (18)
12. - 31.) 18 fm (18)
Byt till Blue: 
32. - 34.)  18 fm   (18)
Här slutar det första benet.
Klipp av garnet och drag det igenom maskan.

Ben nr. 2:
Virkas som det första benet, men efter varv 34 
tillkommer 9 fm och därefter 2 lm som förbinder de 
två benen med varandra. 
När de två lm är virkade fortsätter det med kroppen.

 
 

KROPP (OFFWHITE & BLUE)
Kroppen virkas som fortsättning av benen med Blue:
1.) 18 fm (omkring ben nr. 1), 
 2 fm i kedjans maskled, 
 18 fm (på ben nr. 2), 
 2 fm i kedjans maskled  (40)
2.) 7 fm, 1 fm ökn, 22 fm, 
 1 fm ökn, 9 fm (42)
3. - 7.) 42 fm (42)
Fyll Vadd i fötterna. 
Klipp 2 bitar Metallwire på ca. 30 cm. 
Vik ena sidan till en ögla och placera den i benet 
under arbetets gång. 
Sätt ihop wiren som på teckningen, när magen virkas. 
Wiren slutar i huvudet, med en ögla på toppen. 
8.) *5 fm, 1 fm int* x 6 (36)
Byt till Offwhite:
9. - 11.) 36 fm (36)
12.) *4 fm, 1 fm int* x 6 (30)
13. - 16.) 30 fm (30)
17.) *3 fm, 1 fm int* x 6 (24)
18. - 21.) 24 fm (24)
22.) *2 fm, 1 fm int* x 6 (18)
23.) 18 fm (18)
24.) *4 fm, 1 fm int* x 3 (15)
25. - 26.) 15 fm (15)
Klipp inte av garnet. 
Fyll Vadd i kroppen.
Fortsätt med huvudet. 



HUVUDET (OFFWHITE)
Huvudet virkas som fortsättning av kroppen. 
1.) *1 fm ökn* (30)
2.) *4 fm, 1 fm ökn* (36)
3.) *5 fm, 1 fm ökn* (42)
4.) *6 fm, 1 fm ökn* (48)
5.) *7 fm, 1 fm ökn* (54)
6.) *8 fm, 1 fm ökn* (60)
7. - 17.) 60 fm (60)
Placera ögonen mellan varv 12 och 13, med 
avstånd på 11 m mellan ögonen.
18.) *8 fm, 1 fm int* (54)
19.) *7 fm, 1 fm int* (48)
20.) *6 fm, 1 fm int* (42)
21.) *5 fm, 1 fm int* (36)
22.) *4 fm, 1 fm int* (30)
23.) *3 fm, 1 fm int* (24)
24.) *2 fm, 1 fm int* (18)
25.) *1 fm, 1 fm int* (12)
Fyll Vadd i huvudet.

ANSIKTE
Detaljerna sys på ansiktet som på bilden.
Använd hudfärg för att göra näsan 3 m bred, 
mellan v 10 - 11.

ARM (OFFWHITE, 2 X)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) *1 fm ökn* (12)
3.) *5 fm, 1 fm ökn* x 2 (14)
4. - 7.) 14 fm (14)
8.) *1 fm int, 5 fm* x 2 (12)
Fyll vadd i handen. 
9. - 27.) 12 fm (12)
Vänd arbetet.
28.) 1 vlm, 6 fm (4)
Klipp 2 bitar Metallwire i samma längd som armen. 
Vik ena änden och placera den i armen. 
Se teckning.
Armarna sys fast på kroppen.
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* Montering wire 
- sätt den invändigt.
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HÅR (BROWN)
Hår:
1.)  mr med 6 fm (6)
2.)  *1 fm ökn* (12)
3.)  *1 fm, 1 fm ökn* (18)
4.)  *2 fm, 1 fm ökn* (24)
5.)  *3 fm, 1 fm ökn* (30)
6.)  *4 fm, 1 fm ökn* (36)
7.)  *5 fm, 1 fm ökn* (42)
8.) *6 fm, 1 fm ökn*  (60)
9.) *7 fm, 1 fm ökn* (54)
10.) *8 fm, 1 fm ökn*  (60)
11. - 15) 60 fm (60)
1 sm, 1 lm, vänd. 
Arbetet fortsätter fram och tillbaka. 
16.)  hoppa över 1 m, 59 fm, 1 sm, 1 vlm (59)
17.)   hoppa över 1 m, 58 fm, 1 sm, 1 vlm  (58)
18.) hoppa över 1 m, 57 fm, 1 sm, 1 vlm  (57)
19.) hoppa över 1 m, 56 fm, 1 sm, 1 vlm (56)
20.) hoppa över 1 m, 1 fm int, 51 fm, 
 1 fm int, 1 sm, 1 vlm (53)
Fortsätt med att göra hår.
21.)  hoppa över 1 m, 3 fm, 20 lm, vänd, 
 18 fm i den 2:a m från nålen, 1 sm, 1 fm 
22.) 30 lm, vänd, 28 fm i den 2:a m från 
 nålen, 1 sm, 1 fm
23. - 36.) 40 lm, vänd, 38 fm i den 2:a m från 
 nålen, 1 sm, 1 fm
37.) 30 lm, vänd, 28 fm i den 2:a m från 
 nålen, 1 sm, 1 fm
38.) 20 lm, vänd, 18 fm i den 2:a m från 
 nålen, 1 sm.

KLÄNNING (BLUE & OFFWHITE)
Börja med Blue:
Klänningen virkas fram och tillbaka, uppifrån och ner
1.) 24 lm, virka 21 st i den 3:e m från 
 nålen (21)
2.) 3 lm, 2 st, 3 st i nästa m, 4 st, 
 3 st i nästa m, 5 st, 3 st i nästa m, 
 4 st, 3 st i nästa m, 2 st
3.)  3 lm, 3 st, 3 st i nästa m, 6 st, 
 3 st i nästa m, 7 st, 3 st i nästa m, 
 6 st, 3 st i nästa m, 3 st
4.)  3 lm, 4 st, 3 st i nästa m, 8 st, 
 3 st i nästa m, 9 st, 3 st i nästa m, 
 8 st, 3 st i nästa m, 4 st
5.)  3 lm, 5 st, 3 st i nästa m, 10 st, 
 3 st i nästa m, 11 st, 3 st i nästa m, 
 10 st, 3 st i nästa m, 5 st
6.) 3 lm, 6 st, 3 st i nästa m, 12 st, 
 3 st i nästa m, 13 st, 3 st i nästa m, 
 12 st, 3 st i nästa m, 6 st
7.)  3 lm, 8 st, hoppa över 14 m, 17 st, 
 hoppa över 14 m, 8 st (33)
8.) 3 lm, (i bakre maskbågen) 
 *2 st, 1 st ökn* x 11 (44)
Samla varvet till en ring med 1 sm i 1:a m på v.
9.) 3 lm, *3 st, 1 st ökn* x 11 (55)
10.) 3 lm, *4 st, 1 st ökn* x 11 (66)
11. - 15.) 66 st (3 lm i början av varje varv) (66)
16.)  I varje m virkas det (i främre maskbågen) 
 *1 fm, 1 st, 1 fm*
Byt till Offwhite:
Fäst Offwhite garnet i bakre maskbågen av varv 16, 
inne i klänningen.
17.) (i bakre maskbågen) 3 lm, 66 st (66)
18.) I varje m virkas det 
 *1 fm, 1 st, 1 fm*
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Bälte:
Fäst Offwhite garn i främre maskbågen på varv 8 
och 1 sm i var m.
Sy på 3 knappar på baksidan av klänningen till 
knäppning. 
Sy på 3 knappar på framsidan.

SKO (BLUE, 2 X)
1.) Virka 9 lm. 2 fm i den 2:a m från 
 nålen, 6 fm, 3 fm i den sista m från 
 nålen. Fortsätt på den andra sidan 
 av lm-kedjan med 6 fm, 1 fm ökn    (19)
2.) 1 fm ökn, 7 fm, 3 fm i nästa m, 1 fm, 
 3 fm i nästa m, 7 fm, 1 fm ökn (25)
3.) 1 fm ökn, 10 fm, 1 fm ökn x 4, 
 9 fm, 1 fm ökn (31)
4.) 31 fm (i bakre maskbågen) (31)
5. - 7.) 31 fm (31)
8.) 9 fm, *1 fm, 1 fm int* x 5, 7 fm (26)
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Brat at veta Brat at veta 
Virknålens storlek & fasthet 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.
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