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Cindy Katt 
I samarbete med Virknålar.se 

 
Jag lägger ner mycket tid, omsorg och kärlek 
på mina mönster, så virkar du efter mina 
mönster och lägger ut på sociala medier så 
tagga mig gärna @virkvinga och/eller 
#virkvinga så att jag kan ta del av just ditt 
projekt och färdiga alster. 
 

Instagram: virkvinga 

Facebook:  Virkvinga 

Raverly: Virkvinga 

Blogg: http://virkvinga.wordpress.com 

E-mail: virkvinga@hotmail.com 

 

 

Material: 
 Scheepjes Catona: 

o 404 (English Tea) – 14 gram 

o 130 (Old Lace) – 44 gram 

o 238 (Powder Pink) – 3 gram 

 Scheepjes Maxi Sweat Treat: 
o 110 (Jet Black) – ca 20 cm 

 Säkerhetsögon Deluxe Blå – 10 mm 

 Virknål 2,5 mm 

 Stoppning 

 Sax och Nål  

Förkortningar: 
bmb – bakre maskbågen 

fm – fastmaska 

fmb – främre maskbågen 

fm tsm – fastmaska tillsammans 

hö – hoppa över 
lm – luftmaska  

lmk – luftmaskkedja  
m – maska 

min – minskning 

mr – magisk ring 

sm – smygmaska 

ökn – ökning 

*-* − beskrivning mellan * och * upprepas 

( - ) – antalet maskor efter varvet anges inom ( och ) 

Tips: 
 Arbetet virkas i spiral med fortgående 

varv om inget annat anges. 
 Jag skriver i mönstret vart du ska sätta 

ögonen, virka gärna några extra varv 
innan du sätter dit säkerhetsögonen så 
blir det lättare att virka för dig. 

 När du virkar fötter, ben och kroppen så 
räknas inte den första lm som en m, virka 
den första maskan som vanligt. 

 Använd gärna en maskmarkör så vet du 
vart varvet börjar/slutar. 

 När det är dags att sy fast alla delar, 
använd gärna knappnålar som håller 
delen på plats och du själv ser hur det 
kommer att bli innan du syr fast den. 

 

  

https://www.instagram.com/virkvinga/
https://www.facebook.com/virkvinga/
https://www.ravelry.com/designers/anna-helen
http://virkvinga.wordpress.com/
mailto:virkvinga@hotmail.com


  2/6 

Copyright Anna Helén /Virkvinga 2019–2021 

Publicering och delning av mönstret utan tillåtelse från Anna Helén är ej tillåtet. 

Huvud: 
Använd garn 404. 
Gör en mr. 

1. 6 fm om mr. Dra åt ordentligt. 
2. *ökn* upprepa totalt 6 ggr. (12) 
3. *1 fm, ökn*, upprepa totalt 6 ggr. (18) 
4. *2 fm, ökn*, upprepa totalt 6 ggr. (24) 
5. *3 fm, ökn*, upprepa totalt 6 ggr. (30) 
6. *4 fm, ökn*, upprepa totalt 6 ggr. (36) 
7. *5 fm, ökn*, upprepa totalt 6 ggr. (42) 
8. *6 fm, ökn*, upprepa totalt 6 ggr. (48) 
9. *7 fm, ökn*, upprepa totalt 6 ggr. (54) 
10. *8 fm, ökn*, upprepa totalt 6 ggr. (60) 
11. -20. 60 fm. 

Sätt markör i m 25 och m 36 på varv 14. 
Efter varv 20: 
Sy ögonfransar med Scheepjes Maxi Sweet Treat 110 och 
sätt dit säkerhetsögonen. 

21. *8 fm, min*, upprepa totalt 6 ggr. (54) 
22. *7 fm, min*, upprepa totalt 6 ggr. (48) 
23. *6 fm, min*, upprepa totalt 6 ggr. (42) 
24. *5 fm, min*, upprepa totalt 6 ggr. (36) 
25. *4 fm, min*, upprepa totalt 6 ggr. (30) 
26. *3 fm, min*, upprepa totalt 6 ggr. (24) 

1 sm. 

 

 

 

Tag av garnet men spara en lång bit för att kunna sy fast senare. 
Fyll huvudet med stoppning. 

 

Fötter och ben: 
Gör 2. Använd garn 130. 
5 lm, börja i den andra lm från nålen. 

1. ökn, 2 fm, 4 fm i nästa m, fortsätt på andra sidan av lmk, 
2 fm, ökn, 1 sm i första fm. (12) 

2. 1 lm, 1 fm, ökn, 3 fm, *ökn* upprepa totalt 2 ggr, 3 fm, 
ökn, 1 fm, 1 sm i första fm. (16) 

3. 1 lm, 1 fm, *ökn* upprepa totalt 2 ggr, 4 fm, *ökn* 
upprepa totalt 2 ggr, 4 fm, *ökn* upprepa totalt 2 ggr, 1 
fm, 1 sm i första fm. (22) 

4. 1 lm, 2 fm, ökn, 6 fm, ökn, 2 fm, ökn, 6 fm, ökn, 2 fm, 1 
sm i första fm. (26) 

5. 1 lm, 26 fm i bmb, 1 sm i första fm.  
6. -7. 1 lm, 26 fm, 1 sm i första fm.  
8. 1 lm, 8 fm, *min* upprepa totalt 5 ggr, 8 fm, 1 sm i första 

fm. (21) 
9. 1 lm, 7 fm, min, 3 fm tsm, min, 7 fm, 1 sm i första fm. 
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(17) 
10. -25. 1 lm, 17 fm, 1 sm i första fm. 

Tag av garnet och fäst tråden. 
Fyll halva benet med stoppning. 

 

 

Kropp: 
Använd garn 130. 

1. Börja i m 7 på höger ben med 1 sm, 5 lm, 1 sm i m 13 på 
vänster ben. 

2. 1 sm i m 14, 5 fm längs lm, 1 sm i m 6 i höger ben. 
3. 1 sm i m 5, 5 fm, 1 sm i m 15 på vänster ben. 
4. 1 sm i m 16, 5 fm, 1 sm i m 4 på höger ben. 1 lm. 
5. 42 fm runt hela arbetet, 1 sm i första fm. 
6. -7. 1 lm, 42 fm, 1 sm i första fm. 
8. 1 lm, *6 fm, ökn*, upprepa totalt 6 ggr, 1 sm i första fm. 

(48) 
9. 1 lm, *7 fm, ökn*, upprepa totalt 6 ggr, 1 sm i första fm. 

(54) 
10. 1 lm, *8 fm, ökn*, upprepa totalt 6 ggr, 1 sm i första fm. 

(60) 
11. -15. 1 lm, 60 fm, 1 sm i första fm. 
16. 1 lm, *8 fm, min*, upprepa totalt 6 ggr, 1 sm i första fm. 

(54) 
17. 1 lm, 54 fm, 1 sm i första fm. 
18. 1 lm, *7 fm, min*, upprepa totalt 6 ggr, 1 sm i första fm. 

(48) 
19. -29. 1 lm, 48 fm, 1 sm i första fm. 
30. 1 lm, *6 fm, min*, upprepa totalt 6 ggr, 1 sm i första fm. 

(42) 
31. 1 lm, *5 fm, min*, upprepa totalt 6 ggr, 1 sm i första fm. 

(36) 
32. 1 lm, *4 fm, min*, upprepa totalt 6 ggr, 1 sm i första fm. 

(30) 
33. 1 lm, 15 fm i bmb, 8 fm, 7 fm i bmb, 1 sm i första fm. 
34. 1 lm, *3 fm, min*, upprepa totalt 6 ggr, 1 sm i första fm. 

(24) 
Tag av garnet och fäst tråden. 
Fyll resten av benen och kroppen med stoppning.   
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Luva: 
Använd garn 130. 
Första varvet virkas i fmb på varv 33 på kroppen, börja i m 20 på 
varv 33. 

1. 22 fm i fmb, 1 lm Vänd. 
2. ökn, 20 fm, ökn, 1 lm. Vänd. 
3. *3 fm, ökn*, upprepa totalt 6 ggr, 1 lm. Vänd. 
4. *4 fm, ökn*, upprepa totalt 6 ggr, 1 lm. Vänd. 
5. *5 fm, ökn*, upprepa totalt 6 ggr, 1 lm. Vänd. 
6. *6 fm, ökn*, upprepa totalt 6 ggr, 1 lm. Vänd. 
7. -15. 48 fm, 1 lm. Vänd. 
16. *6 fm, min*, upprepa totalt 3 ggr, *min, 6 fm*, upprepa 

totalt 3 ggr, 1 lm. Vänd. 
17. *5 fm, min*, upprepa totalt 3 ggr, *min, 5 fm*, upprepa 

totalt 3 ggr, 1 lm. Vänd. 
18. *4 fm, min*, upprepa totalt 3 ggr, *min, 4 fm*, upprepa 

totalt 3 ggr, 1 lm. Vänd. 
19. *3 fm, min*, upprepa totalt 3 ggr, *min, 3 fm*, upprepa 

totalt 3 ggr, 1 lm. Vänd. 
20. *2 fm, min*, upprepa totalt 3 ggr, *min, 2 fm*, upprepa 

totalt 3 ggr, 1 lm. Vänd. 
21. 18 fm, 1 lm. Vänd. 
22. 7 fm, *min* upprepa totalt 2 ggr, 7 fm, 1 lm. Vänd. 
23. 7 fm, min, 7 fm, 1 lm. Vänd. 
24. 15 fm, 1 lm. Vänd. 
25. Vik dubbelt och virka genom båda sidorna, 7 sm. 

Tag av garnet och fäst trådarna. 

 

 

 

Armar: 
Gör 2. Börja med garn 404. 
Gör en mr. 

1. 6 fm om mr. Dra åt ordentligt. 
2. *ökn* upprepa totalt 6 ggr. (12) 
3. *1 fm, ökn*, upprepa totalt 6 ggr. (18) 
4. -6. 18 fm. 
7. *7 fm, min*, upprepa totalt 2 ggr. (16) 
8. *6 fm, min*, upprepa totalt 2 ggr. (14) 
9. *5 fm, min*, upprepa totalt 2 ggr. (12) 
10. 12 fm. 

Byt till garn 130. 
11. *1 fm, ökn*, upprepa totalt 6 ggr. (18) 
12. 18 fm i bmb. 
13. -27. 18 fm. 
28. 4 fm, 1 sm, 1 lm. Vänd. 
29. Hö sm, 10 fm, 1 sm, 1 lm. Vänd. 
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30. Hö sm, min, 6 fm, min, 1 lm. Vänd. 
31. 8 fm, 1 lm. Vänd. 
32. min, 4 fm, min, 1 lm. Vänd. 
33. min, 2 fm, min, 1 sm. 

Tag av garnet men spara en lång bit för att kunna sy fast 
senare. 
Fyll armen med stoppning. 

 

 

Öron: 
Gör 2 öron i garn 130 och 2 i garn 238. 
Lägg upp 8 lm, börja i andra lm från nålen. 

1. 7 fm, 1 lm. Vänd. 
2. 7 fm, 1 lm. Vänd. 
3. 3 fm, min, 2 fm, 1 lm. Vänd. 
4. 2 fm, min, 2 fm, 1 lm. Vänd. 
5. 5 fm, 1 lm. Vänd. 
6. 2 fm, min, 1 fm, 1 lm. Vänd. 
7. 4 fm, 1 lm. Vänd. 
8. 1 fm, min, 1 fm, 1 lm. Vänd. 
9. 3 fm, 1 lm. Vänd.  
10. 1 fm, min, 1 lm. Vänd. 
11. min, 1 sm. 

Tag av garnet och fäst trådarna. 
 

Lägg ihop en av vardera färgen med avigsidan mot varandra. 
Använd garn 130 och börja i det nedre högra hörnet med delen i 
garn 238 mot dig. 
Virka 10 fm längs första långsidan, 3 fm i översta fm, 10 fm längs 
andra långsidan. 1 sm. 
Tag av garnet men spara en lång bit för att kunna sy fast senare. 

 

 

 

Svans: 
Använd garn 130. 
Gör en mr. 

1. 6 fm om mr. Dra åt ordentligt. 
2. *ökn, 1 fm*, upprepa totalt 3 ggr. (9) 
3. -30. 9 fm. 
31. 5 fm, 1 sm, 1 lm. Vänd. 
32. Hö sm, 4 fm, 1 sm, 1 lm. Vänd. 
33. Hö sm, 1 fm, min, 1 fm, 1 lm. Vänd. 
34. 3 fm, 1 lm. Vänd. 
35. 3 fm, 1 sm. 

Tag av garnet men spara en lång bit för att kunna sy fast 
senare. 
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Montering: 

1. Sy fast öronen uppe på luvan, smått böjda. 3 varv från mitten, 4 m från framkanten. Fäst 
trådarna. 

2. Sy fast huvudet till kroppen. Fäst tråden. 
3. Sy fast armarna på varsin sida av kroppen, 2 varv från kanten till luvan. 
4. Sy fast svansen på kroppen nedre baksida. Fäst kroppen. 
5. Måla på två rosa kinder. 

(använd till fördel en krita av Neocolori i färg rosa, finns att köpa hos virknålar.se) 
6. Dra på luvan på huvudet. 

 

  
 

   

 


