
Häxa och  
kvast
HUVUD 

Lägg upp med linfärgat garn.
Varv 1: Virka 6 lm och slut 
dem till en ring.
Varv 2: Virka 2 fm i varje lm 
= 12 fm.

Varv 3: Virka 1 fm i varannan 
fm och 2 fm i varannan = 18 fm.
Varv 4: Fm. Virka 2 fm i var 3:e 
fm = 24 fm.
Varv 5: Fm. Virka 2 fm i var 4:e 
fm = 30 fm.
Varv 6: Fm. Virka 2 fm i var 5:e 
fm = 36 fm.
Varv 7–13: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 14: *Hoppa över 1 fm, 
virka 5 fm*, upprepa *–* varvet 
ut = 30 fm.
Varv 15: *Hoppa över 1 fm, 
virka 4 fm*, upprepa *–* varvet 
ut = 24 fm.
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vi Halloween!

HALLOWEEN- 
FIGURER
Mått häxa med kvast:  
höjd ca 22 cm.
Mått pumpa:  
ca 23 cm i omkrets.
Garn: Soft Cotton (100 % 
bomull) ca 50 g = 80 m, 
från Järbo garn.
Garnåtgång häxa med 
kvast: Ca 25 g av fg 8856 
(lin), ca 40 g av fg 8801 
(svart), ca 10 g av fg 8843 
(brun), ca 25 g fg 8847 
(limegrön) och fg 8858 
(apelsin). Restgarn av  
fg 8800 (vit), fg 8808 
(järboröd) och fg 8869 
(ljusrosa).
Garnåtgång pumpa:  
Ca 25 g av färg nr 8858 
(apelsin). Restgarn av  
fg 8801 (svart), fg 8848 
(bladgrön) och fg 8843 
(brun).
Virknål: Nr 3.
Tillbehör häxa  
med kvast:  
Fyllnadsvadd ca  
125 g, vetekorn/bönor/
plastgranulat eller liknande 
för extra tyngd i armar 
och ben samt 
piprensare eller 
annat stadigt 
till kvastskaft.
Tillbehör 
pumpa: 
Fyllnads-
vadd, ca  
25 g.
Förkortningar: 
lm=luftmaska, 
fm=fast maska, 
sm=smygmaska.
Virkförklaringar:  
På de arbeten som virkas 
runt markeras nytt varv med 
en tråd i avvikande färg. 
Ta alltid ner i båda 
maskbågarna om inget 
annat anges.

HANDARBETE

Roligaste pysslet inför 
Halloween! Välj mellan 
en söt pumpa och  

en läskig häxa  
– båda är lika  
kul att virka!
FOTO: LARS ÅBOM

Virka söta figurer till

Här får du beskrivning på två 
fina halloweenfigurer – välj 
din favorit eller virka båda!
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