
VIRKAD  
BABYFILT
Storlek: ca 67x80 cm
Garn: Elise by Permin (90 % 
bomull och 10 % kashmir), 
25 g = ca 115 m
Garnåtgång: Fg 881109/
oblekt 7 nyst, fg 881107/korall 
2 nyst, fg 881105/lila 1 nyst, 
fg 881106/rosa 1 nyst.
Garnupplysning: Permin, 
tel 033-12 77 10, e-post: 
sverige@permin.dk
Virknålar: 4 och 4½ mm
Virktäthet: En fyrkant mäter 
ca 7x7 cm
Obs! Det är viktigt att virktät-
heten stämmer. Mäter fyrkanten 
mindre än 7x7 cm, byt till gröv-
re nål. Mäter fyrkanten mera än 
7x7 cm, byt till finare nål.
Blomman i mitten = 1:a virkas 
antingen i korall, lila eller rosa. 
Varv 2–4 virkas i oblekt och 
sammanvirkningen sker i oblekt.
Filten består av 99 blommor. 
Det virkas 33 blommor i varje 
färg.

Första fyrkanten virkas så 
här:
Virka 1 m med nål 4½ och virka 
6 luftm, slut m till en ring med 
1 smygm i uppläggningsm.
Obs! En ofärdig db stolpm 
 virkas så här: 2 omsl, stick nålen 
genom ringen, 1 omsl och dra 
tråden genom ringen, 1 omsl 
och dra tråden genom m och 
omsl, 1 omsl dra tråden genom 
m och omsl = låt översta m sitta 
på nålen.
Varv 1: Virka 3 luftm (ersätter 
1:a ofärdiga db stolpm), virka   
2 ofärdiga db stolpm om ringen 
och virka alla m på nålen till-
sammans till 1 m = ett blad, vir-
ka 3 luftm * virka 3 ofärdiga 
stolpm om ringen, virka alla m 
på nålen tillsammans till 1 m = 
1 blad, virka 3 luftm * upprepa 
från * till * till det totalt är 8 blad 
med 3 lm mellan varje blad, 
sluta med 1 smygm i 3:e luftm 
från varvets början.
Varv 2: Virka sm till mitt på 
lm-bågen, virka 1 fastm om 
 bågen, 5 luftm * 1 fm mitt om 
nästa lm-båge, 5 luftm * upp-
repa från * till * till det är virkat 
1 fm om sista lm-bågen, virka   
2 lm och 1 stm ner i fm från var-
vets början.
Varv 3: Virka 6 lm * mitt om 

Vem kan motstå en sådan  
här goding? Den söta giraffen 
virkar du på ett kick – välj om 
du vill ha den enfärgad eller 
randig!

nästa lm-båge (på 5 lm från 
 föregående v), virkas = 3 ofär-
diga db stm, virka alla m på 
 nålen tills till 1 m, 3 lm, 3 ofär-
diga db stm, virka alla m på 
 nålen tills till 1 m, virka 5 lm,   
1 fm mitt om nästa lm-båge,  
5 lm * upprepa från * till * och 
sluta med = 3 ofärdiga db stm, 
virka alla m på nålen tills till  
1 m, 3 lm, 3 ofärdiga db stm om 
sista bågen, virka alla m på 
 nålen tills till 1 m, virka 2 lm 
och 1 stm ner i m före första lm.
Varv 4: Virka 5 lm, 1 fm mitt 
om nästa lm-båge, 5 lm, mitt om 
nästa lm-båge virkas = 1 fm,  
5 lm, 1 fm (till ett hörn) * 5 lm, 
1 fm mitt om nästa lm-båge,  
5 lm, 1 fm mitt om nästa lm- 
båge, 5 lm, mitt om nästa lm- 
båge virkas = 1 fm, 5 lm, 1 fm 
(till ett hörn) * upprepa från * 
till * och sluta med 5 lm, 1 sm  
i m före varvets första lm.

FILT
Virka totalt 99 fyrkanter och 
virka efterhand fyrkanterna till-
sammans med oblekt = virka  
i varje hörn och mitt på de  
3 lm-bågarna utmed sidan = i 
stället för att virka den 3:e lm, 
virkas 1 sm i mitten på bågen på 
den andra delen.

KANT
Med nål 4 virkas en fm-kant 
runt om filten i fg 07/korall, 
sluta med 1 sm. Virka därefter  
i fg 09/oblekt 3 lm och 1 stm  
i varje fm, sluta med 1 sm i 3:e 
lm från varvets början.

VIRKAD 
GIRAFF
Garn: RibbonXL (100 % bom-
ull) ca 250 g = 130 m
Garnåtgång: Enfärgad giraff: 
ca 500 g (fg 1) i valfri färg och 
ev restgarn till nos och brode-
ring.
Randig giraff: ca 250 g (fg 1), 
ca 250 g (fg 2) i valfria färger 
och svart restgarn till ögon. Ev 
restgarn till brodering.
Garnupplysning: Järbo Garn, 
tel 026-27 30 30, e-post: 
info@jarbo.se
Virknål: 9

Övrigt: Fyllningsvadd och nål 
att sy ihop delarna med.
Förkortningar: lm = luft-
maska, m = maska/maskor, 
fm = fast maska/fasta maskor, 
sm = smygmaska/smygmaskor, 
*...* = upprepa, x = gånger
Förklaringar: Giraffen virkas 
utan varvsavslutning uppåt i en 
spiral. Mönstret visar hur man 
virkar en enfärgad giraff. För en 
randig giraff, byt färg vartannat 
varv.

FÖTTER, KROPP  
OCH HUVUD

 

Virka 4 fötter
2 lm
Varv 1: 5 fm i 2:a lm från 
virknålen
Varv 2: *2 fm i varje fm* (= 10 
fm)
Varv 3: *1 fm, 2 fm i nästa fm* 
(= 15 fm)
Varv 4–6: 15 fm
Ta av garnet och dra igenom 
men lämna en lös garnända på 
de första 3 fötterna. Dessa an-
vänds för att sy ihop fötterna i 
mitten. Ta inte av garnet på den 
4:e foten, den virkas vidare så 
här:
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