Makka Pakka

Varven skrivs bara med en siffra, står det [1] så är
det varv 1.
lm – luftmaska
fm – fast maska
sm – smygmaska
Den här har jag virkat i garnet Anemone och virknål
3.5, förutom ”kringlorna” som jag virkade med
virknål 2.0
Ben
[1] Magisk ring om 6 fm (brun)
[2] Öka i varje maska - 12 fm (beige)
[3] Öka i varje maska - 24 fm (brun)
[4] Öka i var 4:e maska - 30 fm (beige)
[5] Virka 30 fm i bakre maskbågen
[6] - [15] Virka 30 fm i båda maskbågarna, som
vanligt alltså.

På varv 15 på ben 2 virkar du ihop benen med 8 sm.

[16] Virka varvet runt båda benen så du får en
kropp, jag fick 47 maskor, kan så klart variera
beroende på hur man virkar vid benens ihoptagning.
[17] Öka i varannan maska (jag fick 71 fm)
[18] - [35] 71 fm
[36] Avmaska var 7:e maska - 63 fm
[37] 63 fm
[38] Avmaska var 5:e maska - 52 fm
[39] - [46] 52 fm
[47] Avmaska var 5:e - 44 fm
[48] 44 fm
[49] Avmaska var 3:e maska - 33 fm
[50] 33 fm
[51] Avmaska var 3:e - 24 fm
[52] 24 fm - GLÖM INTE STOPPA KROPPEN HÄR =)
[53] Minska varannan maska - 15 fm
[54] Minska varannan maska - 10 fm
[55] Minska i varje maska och fortsätt tills hålet är slutet, ta av och
fäst tråden.
Huvud – Virkas på längden
[1] Magisk ring om 6 fm
[2] Öka i varje maska - 12 fm
[3] 12 fm
[4] Öka i varje maska - 24 fm
[5] 24 fm
[6] Öka i varannan maska - 36 fm
[7] - [21] 36 fm
[22] Minska varannan maska - 24 fm
[23] 24 fm - GLÖM INTE STOPPA KROPPEN HÄR =)
[24] Minska i varje maska - 12 fm
[25] Minska i varje maska - 6 fm
[26] Minska i varje maska - 3 fm
Ta av tråden och fäst den och dra ihop om du har fått ett kvarstående hål.

Hand + arm
Gör 4 st [1] Magisk ring om 4 fm [2] 4 fm
När du har gjort 4:e fingret så tar du INTE av tråden utan går direkt på
beskrivningen nedan.
[1] Virka ihop 3 fingrar
[2] Jag fick 19 fm på ett varv runt 3 st fingrar, du virkar alltså ett varv när
du kommit runt fingrarna (jag sydde ihop hålen som blev mellan fingrarna)
[3] Minska varannan - 13 fm
[4] Virka fast tummen (jag fick 18 fm efter tummen var påvirkad)
[5] 18 fm
[6] Minska varannan maska - 13 fm
[7] Minska var 3:e maska - 10 fm
[8] - [20] 10 fm
[21] När du fullbordat varv 20 så gör du en lm och vänder, virka 6 fm och gör 1 lm
[22] Virka ihop 2 fm, virka 2 fm vanligt och virka sedan ihop 2 fm till (totalt 4 fm), 1 lm
[23] Virka ihop 2 fm (2 ggr) vilket gör totalt 2 fm, ta av tråden och sy fast armen.
”Kringlorna” på huvudet + svans
[1] Magisk ring om 6 fm
[2] Öka i varje maska - 12 fm
[3] Virka 12 fm endast i främre maskbågen
[4] Tittar du inuti så ser du maskbågarna från [2] och i de bågarna virkar du nu; Öka i varannan
maska - 18 fm (här byter du även färg när du virkar svansen)
[5] Virka nu i båda maskbågarna – 18 fm
[6] Virka 18 fm endast i främre maskbågen
[7] Tittar du inuti så ser du maskbågarna från [5] och i de bågarna virkar du nu; Öka i var 3:e maska
- 24 fm (här byter du även färg när du virkar svansen)
[8] Virka nu i båda maskbågarna – 24 fm

