
Sida 1 av 4 

 

 

  

 

 

 

ZOMBIE 

 

 
 

 

 

m = maska 

sm = smygmaska 

lm = luftmaska 

fm = fast maska 

bmb = bakre maskbåge 

fmb = främre maskbåge 

lmb = luftmaskebåge 

2i1fm = ökning med 1 fm 

2-1fm = minskning med 1 fm 
*stjärnor* = det som står inom stjärnorna ska upprepas med så många ggr det står efter dem. 

hö = hoppa över 

 

 

 

Garn: Catona från Scheepjes från virknalar.se - Rosa nr: 238, Vit nr: 106 

Garnåtgång: Rosa: 2 nystan, Vit: 1 nystan 

Virknål: Clover Amour 2,5mm 

 

 

Garn, barnvagnsringar, vadd, virknålar m.m. finns att köpa hos www.virknålar.se 
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HUVUD 

1. 6fm i en magisk ring 

2. *2i1fm* x6 = 12 

3. *1fm, 2i1fm* x6 = 18 

4. *2fm, 2i1fm* x6 = 24 

5. *3fm, 2i1fm* x6 = 30 

6. *4fm, 2i1fm* x6 = 36 

7. *5fm, 2i1fm* x6 = 42 

8. *6fm, 2i1fm* x6 = 48  

9. *7fm, 2i1fm* x6 = 54 

10. *8fm, 2i1fm* x6 = 60 

11. *9fm, 2i1fm* x6 = 66  

12. *10fm, 2i1fm* x6 = 72 

13-25. 72fm 

26. *10fm, 2-1fm* x6 = 66 

27. *9fm, 2-1fm* x6 = 60  

28. *8fm, 2-1fm* x6 = 54  

29. *7fm, 2-1fm* x6 = 48 

30. *6fm, 2-1fm* x6 = 42 

31. *5fm, 2-1fm* x6 = 36 

32. *4fm, 2-1fm* x6 = 30 

33. *3fm, 2-1fm* x6 = 24 

34. *2fm, 2-1fm* x6 = 18 

Klipp av garn men spara en bit att sy fast huvudets öppning mot kroppens öppning med. 

Ögonen är placerade mellan varv 21 och 22, och har ca 10 maskor mellan dem. 

 

KROPP 

1. 6fm i en magisk ring 

2. *2i1fm* x6 = 12 

3. *1fm, 2i1fm* x6 = 18 

4. *2fm, 2i1fm* x6 = 24 

5. *3fm, 2i1fm* x6 = 30 

6. *4fm, 2i1fm* x6 = 36 

7. *5fm, 2i1fm* x6 = 42 

8. *6fm, 2i1fm* x6 = 48  

9. *7fm, 2i1fm* x6 = 54 

10-16. 54fm 

17. *7fm, 2-1fm* x6 = 48 

18-20. 48fm 

21. *6fm, 2-1fm* x6 = 42 

22-23. 42fm 

24. *5fm, 2-1fm* x6 = 36 

25-26. 36fm 

27. *4fm, 2-1fm* x6 = 30 

28-29. 30fm 

30. *3fm, 2-1fm* x6 = 24 

31-32. 24fm 

33. *2fm, 2-1fm* x6 = 18 

34-35. 18fm. 

Klipp av och fäst garn.  
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BEN 

1. 6fm i en magisk ring 

2. *2i1fm* x6 = 12 

3. *1fm, 2i1fm* x6 = 18 

4. (Ev. färgbyte) 

*2fm, 2i1fm i bmb* x6 = 24 

5. *3fm, 2i1fm* x6 = 30 

6. *3fm, 2-1fm i bmb* x6 = 24 

7-9.  24fm 

10. *2fm, 2-1fm* x6 = 18 

11-14. 18fm 

15. *1fm, 2-1fm* x6 = 12 

16-19. 12fm 

Klipp av garn men spara en bit för montering. 

 

ARMAR 

1. 6fm i en magisk ring 

2. *2i1fm* x6 = 12 

3-24. 12fm  

Stoppa bara vadd i händerna. Klipp av garn men spara en bit för montering. 

 

 

BENKNOTA 

1. 6fm i en magisk ring 

2. *2i1fm* x6 = 12 

3. 12fm 

4. 12fm 

 

Gör 4st av 1-4. Då har du 4 små skålar. Montera ihop dem två och två med 2fm. 

 

5. Dra upp garn i ena skålen precis bredvid de 2fm du monterade ihop dem med. Virka sedan ett 

varv runt de ihopmonterade skålarna, detta varv ska landa på 20fm. 

6. *8fm, 2-1fm* x2 = 18 

7. *1fm, 2-1fm* x6 = 12 

8-10. 12 fm. 

 

Här avslutar du första paret av de ihopmonterade skålarna. Det andra paret ska du fortsätta att virka 

12fm tom v.15. 

Efter detta så monteras de två delarna ihop med öppningen mot varandra.  

 

 

ÖVRIG INFO 

Till detta mönstret finns det ingen övrig info. Använd fantasin och gör den riktigt ”fulsöt”. 

Ett perfekt sätt att bli av med omaka ögon och restgarn!  
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Detta mönster är upphovsrättskyddat av Tr3troll. Vilket betyder att du inte får kopiera tryckt mönster 

för att dela med andra, inte heller dela med dig av köpt PDF-fil. Försäljning av färdiga produkter 

gjorda av mönstret är tillåtet i liten skala. 

 

Helena Lifvenborg - Tr3troll ©2020 

 

 

 


