Virka superhjälten

Larve

Figuren på bilden är virkad med bomullsgarn 8/4 och
virknål nr 3. Om ni väljer annat garn så tänk på att
anpassa nålens storlek med. Virka hellre med en lite
för liten nål än en för stor så att figuren hellre blir
tajtare än lösare.

Förkortningar:
lm = luftmaska
fm = fastmaska
st = stolpe
dst = dubbelstolpe

Låt oss börja
Benen, grön tråd.
Varv 1: 6 lm sluts till en ring med en sm i första lm.
Varv 2: 8 fm runt ringen.
Varv 3: 2 fm i varje fm = 16 fm.
Varv 4: 1 fm i första fm. 2 fm i nästa fm. upprepa mönstret hela varvet
runt =24 fm.
Varv 5: 1 fm i nästa fm 2ggr. 2 fm i nästa fm. upprepa mönstret hela
varvet runt = 32 fm.
Varv 6.: 1 fm i nästa fm 3 ggr. 2 fm i nästa fm. upprepa mönstret hela
varvet runt = 39 fm.
Varv 7–20: 1 fm i nästa fm. fäst med en sm och klipp av tråden ett par
cm ifrån arbetet.
Gör ett ben till på samma sätt men klipp INTE av tråden.
Varv 21: Virka ihop de båda benen med 10 fm = grenen.
Varv 22–33: 1 fm i nästa fm (hoppa över grenen helt). Avsluta med en
sm och klipp och fäst tråden. Vik ner kanten på den färdiga gröna byxan
de sista 5 varven.
Jord: byt till brunt garn.
Varv 34: 1 fm i varje fm vid 5:e nedvikningen.
Varv 35–36: 1 fm i nästa fm. avsluta men en sm i första maskan på sista
varvet. Klippa av tråden några cm från arbetet.

sm = smygmaska

Kropp: byt till ljusgrått garn.
Varv 37: 1 fm i varje fm men gå ner något varv emellanåt med virknålen så
det skapas en illusion av en ojämn yta i det bruna.
Varv 38–48: 1 fm i varje fm.
Varv 49: 1 fm i varje fm 5 ggr. Virka ihop 2 fm. Upprepa hela varvet ut.
Varv 50–54: 1 fm i varje fm.
Varv 55: 1 fm i varje fm 4 ggr. Virka ihop 2 fm. upprepa hela varvet ut.
Varv 56–57: 1 fm i nästa fm.
Varv 58: 1 fm i varje fm 6 ggr. 2 fm i nästa fm. upprepa hela varvet ut.
Varv 59–64: 1 fm i varje fm hela varvet ut.
Varv 65: Virka ihop 2 fm. 1 fm i nästa fm. upprepa hela varvet ut.
Varv 66: 1 fm i varje fm hela varvet ut.
Varv 67. Virka ihop 2 fm hela varvet ut.
Varv 68: 1 fm i varje fm hela varvet ut. Klipp av tillräckligt mycket garn
att sy ihop figuren med senare.
Stoppa figuren med vadd. Det går jättebra att klippa hål i en gammal
huvudkudde (EJ DUNKUDDE). Sy sedan ihop hålet på huvudknoppen och
fäst tråden. Fäst ev. synliga trådar på figuren när du ändå håller på.
Armar:
Varv 1: 6 lm sluts i en båge. Se till att ha en lägre bit garn här så du har
den att sy fast armen med senare.
Varv 2: 1 fm i varje fm hela varvet runt.
Varv 3–15: 1 fm i varje fm.
Varv 16: 2 fm i varje fm hela varvet runt = 12 fm.
Varv 17–19: 1 fm i varje fm hela varvet runt.
Varv 20: 5 lm. 1 fm i varje lm tillbaka. 1 fm igenom båda sidorna på
”handflatan”. Upprepa 3 ggr till så att du får 4 fingrar totalt. Avsluta med
en smygmaska, klipp av och fäst tråden. Gör 2 armar.
Ögonen: svart garn.
Varv 1: 4 lm sluts till en ring.
Varv 2: 8 fm runt ringen. Avsluta med en sm i varvets första fm. klipp av
garnet en liten bit ifrån arbetet.
Varv 3: Byt till vitt garn. 2 fm i varje fm = 16 fm totalt. Avsluta med en sm.
spara en längre bit garn när du klipper av så du har att sy med senare.
Gör 2 ögon.
Sy fast armarna och ögonen. Fäst och klipp av alla ev. kvarvarande trådar.
Virka ett grönt löv direkt på huvudknoppen:
Trä virknålen igenom någon av maskorna och gör 5 lm. Virka sedan ihop
5 dst i samma maska. Gör en sm igenom alla dst för att försluta toppen
på lövet extra. Klipp av tillräckligt med garn att fästa med.
Brodera nu på önskat antal löv på kroppen och ansiktsdetaljer.
FÄRDIG!!!
Virkbeskrivning Kattis Berg.

Hej! Kattis Berg heter jag som
har skapat virkmönstret till
den här figuren i samarbete
med Helsingborgs stad.
Om ni vill veta mer om mig så
finns jag även på Instagram:
kattisberg_ originalhandcraft
Det går JÄTTEBRA att skriva
till mig där ifall ni skulle
behöva lite stöd i er virkning.
Lycka till!

