
Tombliboo Eee 
 
Fm – Fast maska 
Lm – luftmaska 
Sm – smygmaska 
Hst - halvstolpe 
[x] – varv 
 
Det finns även två andra färgsättningar för 
Tombliboo, brun/rosa och röd/grön 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Benen 
[1] Gör en magisk ring om 6 fm eller 4 lm, förslut till en ring och virka 6 fm runt. Rosa färg 
[2] Öka i varje fm – 12 fm 
[3] Öka i varje fm – 24 fm 
[4] Öka i var 3:e fm – 32 fm 
[5] Virka i bakre maskbågen – 32 fm 
[6-7] 32 fm 
[8] Byt till gul -32 fm 
[9-12] 32 fm 
[13] Byt till rosa – 32 fm 
När båda benen har 13 varv vardera så virkas de ihop med 8 sm, fortsätt sedan att virka runt benen 
som då blir kropp. 
 
Kroppen 
[14] Virka med rosa, jag fick 53 fm varvet runt. 
[15-17] 53 fm 
[18-22] Byt till gul och fortsätt med 53 fm 
[23-27] Byt till rosa och fortsätt med 53 fm 
[28-32]  Byt till gul och fortsätt med 53 fm 
[33] Byt till rosa – 53 fm 
[34] Minska var 5:e fm – 44 fm (det kan hända att du får minska på sista maskan på varvet även om 
det inte är den 5:e) 
[35] 44 fm 
[36] Minska var 3:e fm – 33 fm 
[37] 33 fm 
[38] Byt till gul – 33 fm 
[39] Minska var 3:e fm – 24 fm -STOPPA KROPPEN!-  
[40] Minska varannan maska – 16 fm 
[41] Minska varannan maska – 11 fm 
[42] Minska i varje maska – 5 fm, ta av tråden och dra ihop hålet. 
 
 



Huvudet 
[1] Gör en magisk ring om 6 fm eller 4 lm, 
förslut till en ring och virka 6 fm runt. 
Hudfärgat garn. 
[2] Öka i varje – 12 fm 
[3] Öka i varannan maska – 18 fm 
[4] Öka i var 3:e maska – 24 fm 
[5] Öka i var 4:e maska – 30 fm 
[6] Öka i var 5:e maska – 36 fm 
[7] Öka i var 6:e maska – 42 fm 
[8] Öka i var 7:e maska – 48 fm 
[9-12] 48 fm 
[13] Någonstans på varvet görs en 
mouche/popcorn/puffmaska genom att göra 4 
hst – utan att dra tråden genom sista maskan, 
tills du har 5 maskor på nålen, då drar du 
igenom och gör direkt en fm innan du 
fortsätter virka som vanligt. Kontrollera att du 
har 48 fm (blir gärna någon extra när man gör 
en mouche). 
[14-15] 48 fm 
[16] Minska i var 7:e maska – 42 fm 
[17] Minska i var 6:e maska – 36 fm 
[18] Minska i var 5:e maska – 30 fm 
[19] Minska i var 4:e maska – 24 fm 
[20] Minska i var 3:e maska – 18 fm 
[21] 18 fm 
Ta av tråden och spara en lång bit så du kan 
sy fast huvudet. Sätt/brodera dit ögon och 
mun och stoppa huvudet och sy fast det på 
kroppen. 
 
Huvudpluttar 
[1] Gör en magisk ring om 6 fm eller 4 lm, 
förslut till en ring och virka 6 fm runt. Rosa 
garn. 
[2] 6 fm 
Ta av garnet och sy fast pluttarna på huvudet 

Armar 
[1] Gör en magisk ring om 6 fm eller 4 lm, 
förslut till en ring och virka 6 fm runt. 
Hudfärgat garn. 
[2] Öka i varje fm – 12 fm 
[3] Öka i var 3:e fm – 16 fm 
[4-6] 16 fm 
[7] I maska 1 (och 8 på andra handen) görs 
en mouche/popcorn/puffmaska genom att 
göra 4 hst – utan att dra tråden genom sista 
maskan, tills du har 5 maskor på nålen, då 
drar du igenom och gör direkt en fm innan du 
fortsätter virka som vanligt. Kontrollera att du 
har 16 fm (blir gärna någon extra när man gör 
en mouche). 
[8-10] 16 fm 
[11] Minska var 4:e maska – 13 fm 
[12-16] Byt till rosa – 13 fm 
[17-21] Byt till gul – 13 fm 
[22-23] Byt till rosa -13 fm 
[24] Gör en lm och vänd, virka tillbaka 
8 fm (armhåla) 
[25] Gör en lm och vänd, virka ihop 2 fm, virka 
4 fm och virka sedan ihop de sista 2 fm – 6 fm 
[26] Gör en lm och vänd, virka ihop 2 fm, virka 
2 fm och virka sedan ihop de 2 sista fm – 4 fm 
När du gör andra armen så kollar du så att 
tummen inte kommer nedåt när du gör 
armhålan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


