Liten virkad nalle
Den här söta lilla nallen går fort att virka.
Du kan välja vilket garn du vill, och virknål som passar till.
Delarna virkas ihop eftersom, och om du virkar över de lösta
trådarna slipper du fäste dem sidan.
Bara öronen och nosen behöver sys fast.
Material
Vilket gult eller vitt restgarn som helst som du har, och en virknål som passar till.
Jag använde DMC bomullsgarn storlek 10 och Boye virknål 8, men det beror helt
på hur stor du vill att nallen ska bli.

Förkortningar
lm = luftmaska			
sm = smygmaska			
fm = fast maska			
hst = halvstolpe
st = stolpe			

dst= dubbelstolpe
lmb = luftmaskbåge
tills = tillsammans
m= maska
föreg = föregående

Bål:
Varv 1: Virka runt: I främre luftmaskbågen: 1 lm, 2 fm, (2 fm
i nästa m) 4 ggr, 2 fm. Vänd. I bakre luftmaskbågen: 1 fm i
varje m varvet ut = 20 fm. Ökningen här är för att ge nallen
Magisk ring, instruktionsvideo, Drops:
en liten mage.
https://www.youtube.com/watch?v=9c09o50f_Hk
Varv 2-4: 1 fm i varje m varvet ut = 20 fm (60 fm totalt)
Varv 5: 1 fm, (2 fm tills, 1 fm) 3 ggr, 2 fm tills, 7 fm = 15 fm.
Arm (Gör 2):
Du slutar virka avsiktligt en maska före varvet är slut.
Varv 1: 4 fm i en magisk ring.
Varv 6:
Varv 2: (2 fm i nästa m, 1 fm) 2 ggr = 6 fm
Nu ska armarna virkas fast på kroppen, och detta gör man i
Varv 3-6: 1 fm i varje m varvet ut = 6 fm (24 fm totalt)
två av maskorna i vänster och höger sida. Du bör vara på rätt
Fyll armen och platta ihop den längst upp. Avsluta genom att virka ställe nu, så virka igenom en m på armen och en m på bålen
ihop armen med två fm, i 2:a och 5:e m, 3:e och 4:e m. Dra tråden 2 ggr. bålen.
genom maskan och klipp av.
Virka 6 fm. Virka fast den andra armen genom nästa två m.
Virka 6 fm = 16 fm. Fyll kroppen.
Ben (Gör 2):
Varv 7: 2 fm tills varvet ut = 8 fm.
Varv 1: 4 fm i en magisk ring.
Varv 2: 2 fm i varje m varvet ut = 8 fm.
Varv 3-8: 1 fm i varje m varvet ut = 8 fm (48 fm totalt) Dra tråden
genom maskan och klipp av.
Gör det andra benet lika, men klipp inte av garnet!
Fyll båda benen med fiberfill eller bomull.
Nu ska benen virkas ihop, genom att man plattar ihop benen och
virkar ihop dem genom främre och bakre lmb: Platta först ihop
det sista benet och virka ihop benet med 4 fm. Forsätt över till det
andra benet, platta till det och virka ihop med 4 fm. Du har nu 8
fm totalt.

Huvud:
Varv 8: I främre lmb: (2 fm i nästa m) 8 ggr = 16 m
Varv 9: (2 fm i nästa m, 7 fm) 2 ggr = 18 fm.
Varv 10-13: 1 fm i varje m varvet ut = 18 fm (72 fm totalt)
Varv 14: (2 fm tills, 1 fm) varvet ut = 12 fm
Varv 15: (2 fm tills) 6 ggr = 6 fm
1 sm. Fyll huvudet och avsluta genom att dra tråden genom
resterande maskor, dra ihop och fäst.
För öronen och nosen: Innan du klipper av tråden: Spara
en bit som du kan använda sedan för att sy fast delarna på
kroppen.
Öron:
2 lm, (1 fm, 1 hst, 2 st, 1 hst, 1 fm) i 2:a lm från nålen.
Gör det andra örat lika.
Nos:
Varv 1: 6 fm i en magisk ring.
Varv 2: (2 fm i nästa m, 1 fm) varvet ut = 9 fm
Varv 3: (2 fm i nästa m, 2 fm) varvet ut = 12 fm
Avslutning:
Fäst alla trådar, om du inte redan virkat över dem.
Sy fast öronen.
Sy fast nosen på huvudet, vänd “skarven” nedåt. Brodera
nosen och ögonen i avvikande färg på garnet.
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