Virkad Bläckfisk

Material
Virknål str 3-3,5
Bomullsgarn
Vadd, kuddstoppning eller dylikt. Ska kunna tvättas i 60
grader.
Nål

Förkortningar
Fm = fastmaskor
Lm = luftmaskor
Sm = smygmaskor
2fm tillsammans = minska 2fm i en fm

Kroppen:
1
6 fm i magisk cirkel
2
2 fm i varje maska*6 gånger
(12)
3
1 fm, dubbel fm i nästa maska *6 gånger
(18)
4
2 fm, dubbel fm i tredje maskan *6 gånger (24)
5
3 fm, dubbel fm i fjärde maskan * 6 gånger (30)
6
4 fm, dubbel fm i femte maskan * 6 gånger (36)
7-14
1 fm i varje maska
(36)
15
(30)
4 fm, 2fm tillsammans *6 gånger
16-17 1 fm i varje maska
(30)
18
(24)
3 fm, 2fm tillsammans *6 gånger
19-20 1 fm i varje maska
(24)
21
(18)
2 fm, 2fm tillsammans *6 gånger
22
1 fm i varje maska
(18)
23
(16)
7 fm, 2fm tillsammans *2 gånger
24
1 fm i varje maska
(16)
25. Armarna: *starta med 1 fm. Gör sedan så många lm så det mäter max 22cm. Notera hur många lm du gjort. Gör
2 fm i varje lm hela vägen tillbaka (starta i den andra lm från nålen). Avsluta med en fm.* Kontrollera att tentakeln är
max 22 cm innan du fortsätter. Upprepa 7 ggr så att du har 8 armar. Avsluta med sm och dra igenom tråden.

(Om du har problem med att få armarna till att vrida sig, virka istället 3 eller 4 fm i varje lm)
OBS: AV säkerhetsskäl får armarna max vara 22 cm i längd när de är UTDRAGNA.
Botten:
1 5 fm i magisk cirkel
2 2 fm i varje maska*5 gånger
(10)
3 1 fm, dubbel fm i nästa maska *5 gånger
(15)
Avsluta med sm och dra igenom tråden. Spara en lång bit till montering.

Ögon: (Gör två)
1 4 fm i magisk cirkel
2 2 fm i varje maska *4 gånger
(8)
3 1 fm, dubbel fm i nästa maska *4 gånger
(12)
Avsluta med sm och dra igenom tråden. Spara en lång bit till montering. Använd svart broderigarn till ögats mitt.
Sy fast ögonen på kroppen och brodera dit den svarta mitten. Fyll kroppen och sy fast botten. Tänk på att botten inte
får lossna i tvätten så dra åt ordentligt. Fäst tråden ordentligt och klipp av. Eventuellt, sy eller virka dit ett snöre så att
barnen som ligger i kuvös kan ha bläckfisken hängande på kuvösen.
Det man ska tänka på när man virkar är att bläckfiskarna MÅSTE gå att tvätta i 60 grader och garnet får inte vara
luddigt för då kan barnen få det i sina lungor. Akryl får inte finnas i garnet då det kan ge lunginflammation. På grund
av detta rekommenderar vi bomullsgarn.

Vill du lära dig virka? Du hittar babydjungelns virkaskola på:
www.babydjungeln.se/virkaskola

