
INNAN DU BÖRJAR
Mått: ca 48 cm i diameter, 
omkrets ca 150 cm och höjd 
ca 20 cm.
Garn: Drops Eskimo (100 % 
ull), 50 g = ca 50 m, från 
Garnstudio.
Garnåtgång: 250 g färg  
46 (mellangrå), 150 g färg 
53 (ljus grå), 150 g färg  
10 (vinröd), 100 g färg  
05 (turkos), 100 g färg  
07 (orange), 100 g färg  
26 (rosa), 50 g färg 35 (lime).
Virknål: nr 6 eller det nålnr 
du måste använda för att få 
12 stolpar och 6 varv på  
10 cm på bredden och 10 
cm på höjden.
Tillbehör: 2–3 huvudkuddar, 
ca 50x70 cm, till fyllning.
Färgmönster: Se diagram A.1 
till A.3. Diagrammen visar 
färgerna i mönstret.  
1 ruta = 1 stolpe.
Färgbyte: När det ska bytas 
färg virkas det så här: Virka 

sista stolpen med första 
färgen, men vänta med 
sista genomdragningen, byt 
till nästa färg och virka sista 
genomdragningen med den 
nya färgen, sedan virkas 
nästa stolpe. 
När det virkas med två 
färger läggs tråden på den 
färgen det inte virkas med 
över maskorna från före- 
gående varv och det virkas  
runt tråden så att den  
döljs inuti maskorna,  
tråden följer därmed  
vidare runt.

Virkinfo: Första stolpen på 
varvet ersätts med  
3 luftmaskor, avsluta varvet 
med 1 smygmaska i tredje 
luftmaskan i början av 
varvet. Första fastmaskan 
på varvet ersätts med  
1 luftmaska, avsluta varvet 
med 1 smygmaska i första 
luftmaskan i början av 
varvet.

Filnavn: ee-599 

= pink
= burgunder
= lys grå
= mellomgrå
= orange
= turkis
= lime
= denne omgangen hekles med 1 fastmaske i hver stav fra forrige omgang (istedenfor 1 stav i hver stav fra forrige omgang)
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= rosa

= vinröd

= ljusgrå

= mellangrå

= orange

= turkos

= lime

= detta varv virkas 
med 1 fastmaska i varje 
stolpe från föregående varv 
(i stället för 1 stolpe i varje 
stolpe från föregående varv)
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VIRKAD PUFF
Puffen virkas runt i två delar 
och sys ihop till slut.

BOTTEN
Virka 4 luftmaskor med nål  
6 med rosa och sätt ihop dem till 
en ring med 1 smygmaska i 
förs ta luftmaskan. 
Sedan virkas diagram A.1 runt 
som förklarat härintill  
(= 12 rapporter på varvet), läs 
färgmönster och färgbyte.
Varv 1: Virka 12 stolpar om 
ringen, läs virkinfo.
Varv 2: Virka 2 stolpar i varje 
stolpe = 24 stolpar.
Varv 3: Virka *1 stolpe i första 
stolpen, 2 stolpar i nästa stol-
pe*, upprepa *–* varvet runt = 
36 stolpar. Kontrollera virkfast-
heten!
Varv 4: Virka *1 stolpe i var 
och en av de 2 första/nästa stol-
parna, 2 stolpar i nästa stolpe*, 
upprepa *–* varvet runt =  
48 stolpar.
Fortsätt diagram A.1 med ök-
ningar som förut, d v s för varje 
varv virkas det 1 stolpe mer 
mellan varje ökning. Obs! Sista 
varvet i A.1 virkas med 1 fast-
maska i varje stolpe (i stället för 
1 stolpe i varje stolpe) och med 
ökningar som förut = 168 fast-
maskor. Klipp av trådarna och 
fäst dem när A.1 är färdigvirkat.

LOCKET OCH SIDAN
Virka locket på samma sätt 
som botten, men utan att klippa 
av tråden, d v s virka diagram 
A.2 runt (= 12 rapporter på var-
vet). På sista varvet i A.2 virkas 
det stolpar (inte fastmaskor) = 
168 stolpar. Sedan virkas sidan 
på puffen så här: Fortsätt att 
virka runt, men nu virkas det 
utan ökningar, d v s virka dia-
gram A.3 runt (de två första 
varven i A.3 ger 14 rapporter à 
12 maskor, de resterande  
10 varven ger 12 rapporter à  
14 maskor). Obs! Sista varvet 
i A.3 virkas med 1 fastmaska i 
varje stolpe (i stället för 1 stol-
pe i varje stolpe). Klipp av trå-
darna och fäst dem när diagram 
A.3 är färdigvirkat.

MONTERING
Fyll puffen med 2 eller 3 hu-
vudkuddar beroende på hur tät 
puffen önskas. Sy botten till 
locket/sidan med 2 trådar rosa, 
sy kant i kant i yttersta mask-
bågen av varje fastmaska så att 
sömmen blir flat.
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Tips!
Behöver du hjälp med 

beskrivningen? Kontakta 
butiken där du har 

köpt ditt garn.
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