
Iggle Piggle  
 
Ben (bild1) 
Varv1: En ”magic ring” om 6 maskor 
Varv2: Öka i varje maska; 12 fm, slut varvet med sm + 1 lm. 
Varv3: Öka i varje maska; 24 fm, slut varvet med sm + 1 lm. 
Varv4: Öka i var 4:e maska; 30 fm, slut varvet med sm. 
Varv5: Byt färg och gör 1 lm, virka nu i spiral och slut inte varven; 
30 fm 
Varv6-10: 30 fm 
Varv11: Minska var 4:e maska; 24 fm 
Varv12-29: 24 fm 
På sista varvet på andra benet; Virka ihop benen med 6 sm. Virka 
sedan varvet runt så det blir en kropp, jag fick 37 fm på varvet, kan 
nog bli olika beroende på hur man virkar vid ihopvirkningen 
(bild2+3) 
Varv30-45: 37 fm 
Varv46: Avmaska var 12:e maska; 34 fm 

Varv47-48: 34 fm 
Varv 49: Avmaska var 11:e maska; 31 fm 
Varv50-52: 31 fm 
Varv53: Avmaska varannan maska. 
Varv54: Avmaska varje maska 
När du har ett litet hål så stoppar du benen och kroppen och 
avmaskar tills hålet är slutet. 
 
Arm 
Varv1: En ”magic ring” om 4 fm. 
Varv2: 4 fm + 1 lm (slut varvet) 
Varv3: Öka i varannan maska; 6 fm + 1 lm (slut varvet) 
Varv4: Öka i varannan maska; 10 fm + 1 lm (slut varvet) 
Varv5: Öka i varannan maska; 15 fm (virka nu i spiral) 
Varv6-9: 15 fm 
Varv10: Jag satte en luftmaskkedja för att markera 
övergången från hand till arm –beskrivning. Det här kan ju 
enkelt hoppas över om det verkar krångligt. 
Varv11-26: 15 fm. 
Fyll armarna och sy fast dem. 
 
Huvud 
Varv1: En ”magic ring” om 6 fm 
Varv2: Öka i varje maska; 12 fm 
Varv3: Öka i varje maska; 24 fm 
Varv4: Öka i var 4:e maska; 30 fm 
Varv5-19: 30 fm 
Varv20: Minska var 4:e maska; 24 fm 
Varv21: Minska varje maska; 12 fm 
Fyll huvudet, sätt dit ögon (eller brodera ögon) och sy fast. 
 
Filt 
Varv1: 21 lm 
Varv2: Hoppa över första lm och börja med fm i andra lm och 
virka totalt 20 fm + 1 lm 
Varv3: 20 fm + 2 lm 
Varv4-14: 20 st + 2 lm 
Varv15-16: 20 fm + 1 lm 
Jag trädde på 4 bjällror på tråden och virkade in i filten, Iggle Piggle pinglar ju. På kanten av filten virkade jag 
med vit tråd, det är langettsöm på filten, men jag virkade fm med djupa nedtag i var 3:e maska. Man kan 
brodera langettstygn också. Jag sydde fast filten på ena handen. 
 
”Huvudpluttar” 
Varv1: En ”magic ring” om 4 fm 
Varv2: 4 fm 
Sy fast pluttarna på huvudet. 
 


