12-17

SOFT CO
T

DANIEL TON
& VICTO
R
Ca 100
g 8856, IA ”Amigurum
100 g 8
i”
svart, g
80
rön, ros
a, grått 0 + 50 g/färg
blått, g
, brunt,
ult
cerise,
LÄNGD
:C
VIRKNÅ a 24 cm
L: Nr 3

Diadem/Brudkrona
Bröllopstårta & Sverigeband
Brudbukett

Version nr 2

12-17

GARNKVALITÉ
STORLEK/LÄNGD
VIRKNÅL
GARNÅTGÅNG
TILLBEHÖR
DESIGN & TEXT
VIRKFÖRKLARINGAR
FÖRKLARING

”AMIGURUMI” BRUDPARET DANIEL & VICTORIA
Soft Cotton
Ca 24 cm
Nr 3

VID FRÅGOR ANGÅENDE BESKRIVNINGEN & GARNUPPLYSNING
Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se
VID EVENTUELLA RÄTTELSER I BESKRIVNINGEN
Se Järbo Garn hemsida www.jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och
texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB

Ca 100 g 8856, 100 g 8800 + 50 g/färg svart, grön, rosa, grått, brunt, cerise, blått, gult

Fyllnadsvadd, vete, plastgranulat eller liknande för extra tyngd
Christina Eriksson
lm = luftmaska, fm = fast maska, lmb = luftmaskbåge, sm = smygmaska, hö = hoppa över
På de arbeten som virkas runt markeras nytt varv med en tråd i avvikande färg. Tag alltid ned i båda maskbågarna om inget annat anges.
TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.

VICTORIA
HUVUD

KROPP

Virka med beige
Varv 1: Lägg upp 6 lm och slut till en ring
Varv 2: 2 fm i varje = 12 fm
Varv 3: 2 fm i varannan = 18
Varv 4: 2 fm i var 3:e = 24
Varv 5: 2 fm i var 4:e = 30
Varv 6: 2 fm i var 5:e = 36
Varv 7: 2 fm i var 6:e = 42
Varv 8 – 15: 1 fm i varje
Varv 16: hö 1, virka 6 = 36
Varv 17: hö 1, virka 5 = 30
Varv 18: hö1, virka 4 = 24
Varv 19: hö 1, virka 3 = 18
Virka med vitt
Varv 1: Lägg upp 6 lm och slut till en ring
Varv 2: 2 fm i varje = 12
Varv 3: 2 fm i varannan = 18
Varv 4: 2 fm i var 3:e = 24
Varv 5 – 12: 1 fm i varje
Byt till lin
Varv 13 – 20: 1 fm i varje
Varv 21: hö 1, virka 3 fm = 18
Varv 22: hö 1, virka 2 fm = 12

BEN

Virka med grått
Varv 1: Lägg upp 6 lm och slut till en ring
Varv 2: 2 fm i varje = 12
Varv 3: 2 fm i var 4:e = 15
Varv 4 – 5: 1 fm i varje
Byt till vitt
Varv 6: 1 fm i varje
Varv 7: Hö 1, virka 4 fm= 12
Varv 8: Hö 1, virka 5 fm = 10
Varv 9 – 21: 1 fm i varje

ARMAR

Virka med lin
Varv 1: Lägg upp 6 lm och slut till en ring
Varv 2: 2 fm i varje = 12
Varv 3: 2 fm i var 6:e = 14
Varv 4 – 6:1 fm i varje
Varv 7: Hö 1, virka 6 fm= 12
Varv 8: Hö 1, virka 5 fm = 10
Varv 9 – 21: 1 fm i varje
Stoppa fötterna och armarna efter varv 10 så går det lättare att virka.

MONTERING

Fäst alla trådar, stoppa fötter och händer, först med vete, plastgranulat eller liknande så det blir lite tyngd. Fyll sedan
på med fyllnadsvadd. OBS! Endast fötter och händer skall fyllas. Ben och armar skall vara platta. Kroppen stoppas nedtill
med vete, plastgranulat eller liknande för extra tyngd och sedan hårt med fyllnadsvadd. Huvudet stoppas endast med
fyllnadsvadd. Klipp till garn i lagom längd. Trä igenom ena ändan på en nål och sy igenom till hälften i en m i huvudet.
Gör en enkel knut. Täck huvudet med ”hår”. Gör en fläta på var sida om pannan och knyt bakom i nacken. Dölj knutarna
under håret. Sy ögon med 4 stygn på samma ställe och munnen med fg 1. Tips! Du kan även använda kardad ull som
stoppning. Då blir dockan helt ekologisk och även fastare stoppad Klänning.
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KJOL

Virka med vitt
Varv 1: Lägg upp 36 lm och slut till en ring
Varv 2 – 14: 1 fm i varje
Varv 15: 2 fm i var 9:e = 40
Varv 16 – 19: 1 fm i varje
Varv 20: 2 fm i varannan = 60
Varv 21 – 22: 1 fm i varje
Byt till grått
Varv 23: 1 fm i varje

ÖVERDEL

Virka med vitt
Varv 1: Tag upp 34 fm och upptill på kjolen
Varv 2 – 3: 1 fm i varje
Varv 4: 6 fm, hö 5 (gör istället 10 lm), 12 fm,
hö 5 (gör istället 10 lm), 6 fm
Varv 5: 6 fm, 10 sm i lm, 12 fm, 10 sm i lm, 6 fm
Varv 6: 1 fm i varje
Byt till grått
Varv 7: 1 sm i varje

PUFFÄRM

Virka med vitt
Varv 1: Plocka upp runt ärmen 20 fm
(2 fm i varje på nederdelen = 10 och 10 fm på överdelen)
Varv 2 – 6:1 fm i varje
Varv 7: 2 lm, 1 sm i nästa fm = 19 lmb
Trä i en tråd i lmb och dra åt när du klätt på dockan. Gör en liten rosett.

BRUDKRONA/DIADEM

Virka med vitt
Varv 1: Lägg upp 60 lm och slut till en ring
Varv 2: Virka 20 sm, 20 fm, 20 sm
Tag av garnet och virka nu bara på de mittersta 20 fm
Varv 3: 3 lm, hö 1, sm i nästa = 9 lmb, vänd
Varv 4: Sm till mitten av första lmb, 3 lm, sm i nästa lmb = 8 lmb

MONTERING
BAND

Tag av garnet och börja virka i 4:e lmb
Varv 5: 3 lm, sm i nästa lmb = 3 lmb, vänd
Varv 6: Sm till första lmb, 3 lm, sm i nästa lmb = 2 lmb, vänd
Varv 7: Sm till första lmb, 3 lm sm i nästa lmb = 1 lmb
Vi valde att forma diademet till en brudkrona som fästes fast i huvudet.
Virka med blått
Varv 1: Lägg upp 66 lm, vänd
Varv 2: Tag ned i 3:e lm från nålen och virka fm = 65 lm, vänd
Byt till gult
Varv 3: Virka 2 lm = 1:a fm, 1 fm i varje, vänd
Varv 4: 1 lm = 1 sm, 1 sm i varje
Lägg bandet tvärs över bröstet och sy ihop en bit upp (se bild)

BLOMBUKETT

Rosor
Virka med valfri färg
Varv 1: Lägg upp 15 lm, vänd
Varv 2: 2 lm = första fm, 13 fm
Rulla ihop och sy ihop rosen.

STJÄLK

Virka med grönt
Varv 1: Lägg upp 10 lm, vänd
Varv 2: Tag ned i 3:e lm från nålen, 8 sm
Sy fast stjälken på rosen

BLAD

Virka med grönt
Varv 1: Lägg upp 4 lm, vänd
Varv 2: Tag ned i 3:e lm från nålen och virka 2 fm, vänd
Varv 3 – 6: 2 lm = första fm, 2 fm, vänd
Varv 7 - 8: 2 lm = första fm, hö 1 fm, 1 fm i nästa
Varv 9: 1 lm
Sy fast bladet på stjälken
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BLOMKORG

Virka med vitt
Varv 1: Lägg upp 5 lm och slut till en ring
Varv 2: 2 fm i varje = 10
Varv 3 – 5: 1 fm i varje
Varv 6: 2 fm i varje
Byt till grått
Varv 7: 1 sm i varje
Om du vill att dockan skall hålla i buketten kan du virka 2 armband i beige (15 lm/st) som du syr fast på var sida om
korgen. Trä sedan armbanden runt handlederna.

DANIEL/HUVUD
KROPP

Lika som Victoria
Lika som Victoria men virka med svart på varv 1 – 12.
Varv 13-21: Virkas med vitt

BEN
ARMAR
MONTERING

Lika som Victoria men byt till hudfärg från varv 11 och till svart från varv 19.
Lika som Victoria men byt till vitt efter varv 18.
Lika som Victoria

BRÖLLOPSKOSTYM
BYXOR

Virka med svart
Varv 1: Lägg upp 36 lm och slut till en ring
Varv 2 – 11: Virka 1 fm i varje

BYXBEN

Virkas direkt på byxorna
Varv 1: Virka 18 fm. Platta till arbetet och tag ned i den 1:a fm och börja virka runt på dessa 18 fm.
Varv 2 – 12: Virka 1 fm i varje
Virka det andra benet lika
Trä i en tråd som resår i midjan och knyt åt med en rosett.

KAVAJ

Virka med svart
Varv 1: Lägg upp 36 lm och slut till en ring
Varv 2 – 7: 1 i varje
Varv 8 - 12: Virka fram och tillbaka. Vänd med 2 lm = 1:a fm.
Varv 13: 7 fm, hö 5 (gör istället 10 lm) 12 fm,
hö 5 (gör istället 10 lm), 7 fm
Varv 14 – 16: 7 fm, 10 sm, 12 fm, 10 sm, 7 fm

ÄRMAR

Virkas direkt på kavajen
Varv 1: Plocka upp 16 fm runt armhålet (tag 2 fm i någon lämplig)
Varv 2 – 12: Virka 1 fm i varje
Vik ned kavajslaget och sy fast och sy i några knappar med grått garn.

FLUGA

Virka med vitt
Varv 1: Lägg upp 8 lm,
Varv 2: Vänd och ta ned i 3:e lm från nålen = 1:a fm. Virka 6 fm
Knyt åt på mitten så det ser ut som en fluga. Sy fast den på halsen eller knyt den runt halsen om du vill att den ska gå att ta av.

ROS I BRÖSTFICKAN
BLAD 2 st

Gör en ros lika som till brudbuketten
Virka med grönt
Varv 1: Lägg upp 5 lm
Varv 2: Tag ned i 3:e lm från nålen = 1 fm. Virka 3 fm.
Sy fast bladen under rosen och sy fast den på kavajen.

BRÖLLOPSTÅRTA
BOTTENLAGER

Virka med vitt
Varv 1: Lägg upp 6 lm och slut till en ring
Varv 2: 2 fm i varje = 12
Varv 3: 2 fm i varannan = 18
Varv 4: 2 fm i var 3:e = 24
Varv 5: 2 fm i var 4:e = 30
Varv 6: 2 fm i var 5:e = 36
Varv 7: 2 fm i var 6:e = 42
Varv 8 – 12: 1 fm i varje

MELLANLAGER

Varv 1: Lägg upp 6 lm och slut till en ring
Varv 2: 2 fm i varje = 12
Varv 3: 2 fm i varannan = 18
Varv 4: 2 fm i var 3:e = 24
Varv 5: 2 fm i var 4:e = 30
Varv 6 – 9: 1 fm i varje
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Fortsättning...Bröllopstårta
TOPPLAGER

Varv 1: Lägg upp 6 lm och slut till en ring
Varv 2: 2 fm i varje = 12
Varv 3: 2 fm i varannan = 18

TÅRTFAT

Virkas med ljusblått
Varv 1: Lägg upp 6 lm och slut till en ring
Varv 2: 2 fm i varje = 12
Varv 3: 2 fm i varannan = 18
Varv 4: 2 fm i var 3:e = 24
Varv 5: 2 fm i var 4:e = 30
Varv 6: 2 fm i var 5:e = 36
Varv 7: 2 fm i var 6:e = 42
Varv 8: 2 lm, 1 sm i nästa osv varvet ut.

KRONA

Virkas med orange (guld) eller grått (silver)
Varv 1: Lägg upp 11 lm, vänd
Varv 2: Virka 2 lm = 1:a fm, 9 fm, vänd
Varv 3: Sm till nästa fm, (3 lm, tag ner i 3:e m från nålen och gör 1 sm, 2 sm i de följande 2 fm) Upprepa parentesen
varvet ut.

MARSIPANGARNERING

Lägg upp ca:
25 lm till topplagret
38 till mellanlagret
47 till bottenlagret

MONTERING

Sy fast bottenlagret på fatet och stoppa med fyllnadsvadd när du har en liten öppning kvar. Gör lika med de andra
tårtlagren. Sy till sist fast kronan på toppen samt marsipanremsorna vid botten på varje lager.

MARSIPANRORSOR

Virka 11 lm med rosa och snurra ihop till en ros.
Virka 11 lm med grönt och vik ihop till en kringla.
Sy ihop och fäst alla trådar utom en av rosens. Den använder du till att sy fast rosen på bladen och att sy fast alltihop
på tårtan. Gör ca 6-7 st, placera ut lite här och sy fast på tårtan så den ser aptitlig ut.
Tips! Du kan även använda kardad ull som stoppning. Då blir tårtan helt ekologisk och även fastare stoppad.

TVÄTTRÅD

Tvättas separat med skonsam tvätt, och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning.
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