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Mini Free Spirit Docka

Till en c:a 11 cm hög docka:
Bomullsgarn 8/4, c:a 20 gr
Virknål Boye nr 8

MASKTÄTHET
Virka så fast att stoppningen inte syns mellan 
maskorna.

FÖRKORTNINGAR
lm = luftmaska
sm = smygmaska
fm = fast maska
hst = halvstolpe 
st = stolpe
dst = dubbelstolpe
lmb = luftmaskbåge
tills = tillsammans
m = maska
föreg = föregående

MATERIAL

Välj garn i oblekt eller hudfärgade toner.

2 stycken 4 mm svarta plastögon eller säkerhetsögon
Rosa eller rött broderigarn för munnen
Mohair-, bouclé eller mohairliknande garn till hår, c:a 25gr
Fiberfill till stoppning
Två piprensare c:a 30 cm långa
En liten trärulle eller liknande för att förstärka halsen.

För ögon med ögonvitor: Vitt eller benvitt pärlgarn nr 8, Mörkbrunt pärlgarn nr 12 
för ögonens kanter och virknål Boye nr 9. 

Till en c:a 8,5 cm hög docka:
Bomullsgarn DMC nummer 5, c:a 15 gr
Virknål Boye nr 10

Ögonvitor: 
Använd pärlbroderigarn och virknål storlek 9 och virka två stycken.
1: 6 lm, slut till en ring med 1 sm i första lm. Virka i ringen: 4 fm, 1 hst, 10 st, 1 hst, 1 sm i första fm. Fäst tråden
2: Med brunt pärlgarn nr 12 och med början från första fm virka (1 sm, 1 lm) i varje m varvet ut.  
Fäst tråden och lämna en lång tråd att använda för att sy fast ögonvitorna på ansiktet.  Sätt fast ögonen i mittenhålet och lägg åt 
sidan så länge.

Huvud: 
virka runt, använd en markör för att hålla reda på var du är. 
1:  2 lm, 6 fm i den andra lm från nålen = 6 fm
2: 2 fm i varje m varvet ut = 12 fm
3: (1 fm, 2 fm i nästa m) varvet ut = 18 fm
4: (2 fm, 2 fm i nästa m) varvet ut = 24 fm
5: (3 fm, 2 fm i nästa m) varvet ut = 30 fm
6-15: 1 fm i varje m varvet ut = 30 fm.
I slutet av varv 15, sätt fast ögonen med ögonvitorna mellan varv 12 och 13 och med sex maskors mellanrum.
16: (1 fm, 1 fm i nästa två m tills) varvet ut = 20 fm. Stoppa huvudet fast, men låt inte stoppningen synas mellan maskorna.
17: (2 fm, 1 fm i nästa två m tills) varvet ut = 15 fm. Stoppa huvudet färdigt.
18: (1 fm, 1 fm i nästa två m tills) varvet ut = 10 fm. Drag tråden igenom de kvarvarande maskorna och fäst. 

Ansiktsdetaljer:
Sy fast ögonvitorna på ansiktet. Med samma garn som använts till kroppen, brodera två raka stygn från ovansidan ögat och vinklat 
ner från ögats insida till ögats utsida. Detta blir ögonlocken. 
För näsan brodera tre små stygn mellan ögonen och på samma rad som ögonens nederkant.
Brodera munnen med sex trådars broderigarn. För den övre läppen brodera ett rakt stygn så långt som munnens bredd, lyft mitten 
av den övre läppen med ett litet stygn (se bild på ansiktet). För den undre läppen brodera två eller tre raka stygn precis under och i 
anslutning till den övre läppen.
Virka öron på varje sida av huvudet genom att virka över en maska på huvudet. Virka 2 fm över en maska, 2 fm över nästa maska 
och fäst tråden. Lämna en lång bit av tråden som används för att forma öronen i en skålform.
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Ben och bål: 
Kroppen virkas från benen och upp över bålen. Foten formas efter det att benen och bålen är virkad. Virka runt utan smygmaska i 
slutet av varvet. Använd en markör för att hålla reda på var du befinner dig.

Börja med ena benet och lämna en längre tråd i början som senare ska användas för att virka foten. 
1: 2 lm, 6 fm i den andra lm från nålen = 6 fm
2-3: I den bakre lm-bågen: 1 fm i varje m varvet ut = 6 fm
4: I båda lm-bågarna: öka en maska på detta varv = 7 fm
5-8: 1 fm i varje m varvet ut = 7 fm
9: Öka en maska på detta varv = 8 fm
10-14: 1 fm i varje m varvet ut = 8 fm
15: (1 fm i vardera de första tre m, 2 fm i nästa m) 2 ggr = 10 fm. Klipp av garnet och lägg åt sidan så länge.
Virka det andra benet lika, men KLIPP INTE av garnet.
Tvinna ihop två 10 cm långa piprensare, vik på mitten och tvinna ihop igen. Trä in denna i ena benet. Stoppa den övre delen av 
benet lätt, bara just så mycket som behövs för att dölja piprensaren. Gör likadant med det andra benet.

Platta ihop toppen på det sista benet och virka ihop öppningen med 5 fm för att därefter direkt virka ihop med det andra benet på 
samma sätt. Du har nu 10 fm totalt över båda benen.

Bål:
Det första varvet av bålen virkas runt genom att man virkar i den främre respektive bakre maskbågen på de 10 fm som gjordes för 
att stänga och virka ihop benen. Använd en markör för att hålla reda på var du är. 
1: 1 fm i den främre maskbågen på de första 10 fm överst på benen, vänd och virka tillbaka i den bakre maskbågen = 20 
fm.   
Forsätt virka runt.
2-6: 1 fm i varje m varvet ut = 20 fm
7: Virka ihop 2 fm, 8 fm, virka ihop 2 fm, 8 fm = 18 fm
8: 1 fm i varje m varvet ut = 18 fm
9: (Virka ihop 2 fm) 2 ggr, 3 fm (virka ihop 2 fm) 3 ggr, 3 fm, virka ihop 2 fm = 12 fm
10: 1 fm i varje m varvet ut = 12 fm
Stoppa kroppen fast men låt inte stoppningen synas mellan maskorna.
11: Virka ihop 2 fm, 4 fm, virka ihop 2 fm, 4 fm = 10 fm
12: 1 fm i varje m varvet ut = 10 fm.
Klipp av garnet men lämna en lång tråd som senare används för att sy fast kroppen med huvudet. 

Fötter:
Det finns två varv med oanvända maskbågar i slutet av benen där fötterna ska vara. Med kroppen upp och ner, dra upp garnet 
genom den första oanvända maskbågen på första varvet och virka 1 fm i tre maskbågar. Vänd arbetet och virka en fast maska i tre 
maskbågar på andra varvet. Du har nu två rader med tre fm vardera mitt emot varandra. Vänd arbetet igen, pressa ihop dessa och 
virka ihop med 3 fm. Foten är klar!

Armar: Lämna en längre tråd i början som ska användas för att sy fast armen på kroppen. Virka runt utan att avsluta med en sm.
1: 2 lm, 6 fm i andra lm från nålen = 6 fm
2-9: 1 fm i varje m varvet ut = 6 fm
Sätt in en tvinnad piprensare i armen.
10: Hoppa över första m, 1 fm i nästa m. Platta till och virka ihop armen med två fm.

Hand:  2 lm, 1 sm i samma m, 2 lm, 1 st i nästa m, 2 lm, 1 sm i samma m. Fäst garnet. 

Ihopsättning:
Sy fast huvudet med kroppen, men sätt en liten träbit eller liknande i halsen först för stadga.
Sy fast armarna mot kroppen. 

Hår:
Hår görs med fördel av garn som redan är ”håriga” t.ex. mohair eller bouclé-garner. Gör en peruk genom att upprepa de första 
varven på huvudet tills du virkat en ”mössa”. Peruken ska fästa tätt mot huvudet och så långt som fram till hårlinjen.
Anpassa virknål till det garn du använder, anpassa mönstret med fler eller färre maskor beroende på garnet och virknålens tjocklek.
Om du använder ett ”hårigt” garn så vänd avigsidan ut, den är hårigast. Sy fast på huvudet, det ensamt kan bli som en kortklippt 
frisyr. Du kan också lägga till lugg genom att virka 6 lm, 1 sm som upprepas framme vid pannan. Du kan också brodera en lugg om 
du hellre vill det. Du kan klippa några långa trådar och göra råttsvansar eller flätor av som du fäster vid peruken och kanske knyter 
om med ett band. Det här är bara några förslag, du har säkert ännu fler! 

Bild-för-bild beskrivning (engelsk) på hur man gör en peruk finns här:
http://www.flickr.com/photos/29184580@N04/sets/72157619529864003/

Exempel på virkade dockor från detta mönster finns här:
http://www.flickr.com/groups/freespiritamidolls/
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Eventuella fel i det här mönstret är helt och hållet fel i översättningen.  
Meddela dessa gärna till mig så rättar jag: anita@anniesgranny.com


